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Inleiding 
Sinds 1992, de start van het Werkvoorzieningsschap Am stelland en de Meerlanden, neemt 

de gemeente Haarlemmermeer samen met de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Ouder

Amstel en Aalsmeer deel in de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap 

Amstelland en de Meerlanden. 

De AM Groep is een maatschappelijke onderneming die, binnen de daartoe gestelde 

wettelijke kaders, werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

die kunnen en willen werken. AM Groep biedt een gevarieerde keus aan werksoorten, 

afgestemd op de capaciteiten, de ontwikkeling en de doorstroommogelijkheden van de 

werknemers. 

Daarnaast richt AM Groep zich op het bieden van (tijdelijk) werk en faciliteiten aan mensen 

die moeilijk aan het werk kunnen, met als doel dat zij elders een vaste baan vinden. De 

afgelopen jaren heeft AM Groep zich ontwikkeld van "klassiek" sociaal werkvoorziening 

bedrijf naar een leerwerkbedrijf, waar ontwikkeling, door- en uitstroom van medewerkers 

centraal staan. 

Afweging 
Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de GR Werkvoorzieningsschap 

Am stelland en de Meerlanden op 19 april 2013, is de jaarrekening 2012, de 

begratingswijziging 2013/1 en de begroting 2014 besproken en is besloten de stukken door 

te sturen aan de Colleges en Raden van de betreffende gemeenten. Jaarlijks dient door het 

dagelijks bestuur een ontwerpbegroting te worden vastgesteld die, voorzien van een 

toelichting, aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeente van de 

gemeenschappelijke regeling wordt toegezonden. Op grond van artikel 23 van de GR dient 

de raad te worden verzocht uiterlijk voor 1 juli 2013 haar gevoelens en zienswijzen ten 

aanzien van de concept begroting 2014 kenbaar te maken. 
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Verantwoording 2012 AM Groep 

Resultaat 

De jaarstukken 2012 geven geen aanleiding voor een zienswijze. De AM Groep heeft de 

gestelde doelen grotendeels gehaald. De taakstelling is nagenoeg. De doelstelling om 84% 
van de werknemers buiten het SW-bedrijf werkzaam te laten zijn, is niet behaald. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat het percentage dat buiten het SW-bedrijf werkzaam is boven 

het landelijk gemiddelde ligt. Het jaar 2012 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat 
(na mutatie bestemmingsreserve) van € 587.000 dat wordt toegevoegd aan het sociaal 
herinvesteringsfonds. De verdeling per gemeente vindt plaats op basis van het aantal Wsw

~aa~enper31 december2012. 

Eigen Vermogen 

Bovenstaande resulteert in de volgende opstelling van het eigen vermogen: 

(bedragen x 1.000) 2012 2011 

Algemene Reserve € 3.547 € 3.718 

Bestemmingsreserves € 2.108 € 2.392 

Resultaat na bestemming € 587 € -28 

Totaal Eigen Vermogen € 6.242 € 6.082 

Begratingswijziging 2013/1 
De begratingswijziging 2013/1 laat een verbetering van het negatieve exploitatieresultaat 
zien van € 1.118.000 in de primaire begroting naar- € 123.000. Dit komt voornamelijk 

doordat de Wet Werken Naar Vermogen geen doorgang heeft gevonden. Daardoor zijn 
zowel de bezetting als de rijksbijdrage hoger uitgevallen dan vorig jaar is begroot. 

Begroting 2014 
Ook de begroting 2014 geeft op dit moment geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. 
Omdat gemeenten zich op dit moment beraden op de decentralisaties (waaronder de 

Participatiewet en de Wsw), is de begroting als volgt opgesteld: 
• uitgangspunt bij de begroting 2014 is dat de AM Groep alleen nog maar de Wsw 

uitvoert en er vanaf 1 januari 2014 geen instroom meer plaatsvindt; 
• er is rekening gehouden met het feit dat de geplande rijksbezuinigingen doorgang 

zullen vinden en de rijksbijdrage per standaardeenheid (se) omlaag gaat (naar 

€ 25.200). 
Zonder rekening te houden met inkomsten uit andere activiteiten (zoals beschut werken in 
het kader van de participatiewet of re-integratieactiviteiten) komt de begroting 2014 uit op 

een begroot resultaat van- € 691.000. 

Ondanks dit verlies hoeft er in 2014 geen gemeentelijke bijdrage betaald te worden. De 
algemene reserve is met € 3,6 miljoen (tot het maximale niveau) gevuld. Het meerjarenbeeld 
laat ook voor de jaren 2015 en 2016 een exploitatietekort zien, hetgeen nog kan worden 

opgevangen binnen de algemene reserve. 
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Sociaal akkoord 
Op 11 april 2013 is er een sociaal akkoord gesloten. Het sociaal akkoord heeft 
consequenties voor de invoering van de Participatiewet De participatiewet is hiermee 
uitgesteld tot 2015 en werkgevers en werknemers hebben nadere afspraken gemaakt over 

de toekomst van de Wsw. Zodra meer duidelijk is over de gevolgen voor AM Groep voor 
2014 zal er een begratingswijziging worden opgesteld. 

Financiën 
Door de in het verleden opgebouwde financiële positie van AM Groep is er over 2014, naar 

de huidige begroting, geen gemeentelijke bijdrage nodig. 

Procedure 
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld ten aanzien van de jaarrekening 2012, de 
begratingswijziging 2013-1 en de begroting 2014 zijn wensen en bedenkingen uiterlijk 1 juli 
2013 kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld. Het 
Algemeen Bestuur van de AM Groep stelt de jaarstukken 2012, de begratingswijziging 2013 

en de begroting 2014 vast. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. kennis te nemen van de jaarrekening 2012, de begratingswijziging 2013-1 en de 

begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Amstelland en 
de Meerlanden, handelend onder de naam AM Groep; 

2. de gemeent;raad in de gelegenheid te stellen ten aanzien van de jaarrekening 2012, 
de grotif)gswijziging 2013-1 en de begroting 2014 zijn wensen en bedenkingen 
u· erl jk 1 JGii 2013 kenbaar te maken; 

3. ez not~ ter informatie te zenden aan de raad. 

Bijlage(n) 

jaarstukken 2012 
begratingswijziging 2013-1 
begroting 2014 



 
 
 
Aan   : dagelijks bestuur AM Groep 
Van  : A.W. van den Hoed 
Betreft  : aanbieding programma verantwoording en programmarekening 2012 
Datum  : 19 april 2013 
 

Geachte leden, 
 
Hierbij ontvangt u de programma verantwoording en de programmarekening voor 2012.  
 
Financiële resultaten 
In de begrotingswijziging 2012-1 die in januari 2012 door u is  vastgesteld hadden wij een verlies 
begroot van -/-  € 10.000. 
 
Het gerealiseerde resultaat volgens de programma rekening bedraagt € 587.000 positief (€ 597.000 
meer dan begroot). Dit betere resultaat wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een onverwachte 
verhoging van de rijksbijdrage met 0,7% (circa € 80.000), door een onttrekking aan de 
egalisatiereserve (€ 236.000) en een hogere dividend uitbetaling van AM Werk B.V. (€ 179.000 meer 
dan begroot). De restende verbetering ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door lagere 
bedrijfskosten / hogere diverse baten. De netto toegevoegde waarde bleef achter op de begroting. De 
onttrekking en de hogere dividenduitkering zijn incidentele baten. 
 
Ten opzichte van 2011 is het resultaat €  614.000 hoger. De oorzaak ligt hier voornamelijk in een 
betere verhouding loonkosten Wsw en rijksbijdrage en de lagere bedrijfskosten. De netto toegevoegde  
waarde is in 2012 lager ten opzichte van 2011. Daarnaast veroorzaken ook de ook de onttrekking aan 
de egalisatiereserve en de hogere dividend uitkering van AM Werk B.V. , zoals ook hiervoor benoemd 
het hogere resultaat. 
 
Sociale resultaten 
Naast het financiële resultaat hebben wij ook  in 2012 het aantal mensen dat buiten AM Groep is 
geplaatst verder kunnen laten toenemen. Per eind 2012 was 22,1% van de Wsw medewerkers intern 
beschut werkzaam. Het begrote percentage van 16% intern bleek helaas niet haalbaar.  
 
Daarnaast heeft AM Groep de taatstelling van de gezamenlijke gemeenten van 556,6 se weten te 
realiseren.  
 
Het percentage van het aantal Wsw medewerkers in begeleid werken is uitgekomen op 10,9 % in 
plaats van de doelstelling van  15%.  
 
In de programma verantwoording en de programmarekening worden de resultaten en  cijfers nader 
toegelicht. 
 
Bestemming resultaat 
Aangezien de egalisatie reserve geheel is gevuld behoeft deze niet te worden aangevuld.  
 
Het gehele resultaat ad € 587.000 zal, zoals door u is besloten, worden toegevoegd aan het sociaal 
herinvesteringsfonds. De verdeling per gemeente vindt plaats op basis van het aantal wsw plaatsen 
per 31-12-2012. 
 
Met vriendelijke groet, 
AM Groep 
A.W. van den Hoed 
Algemeen directeur 
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Jaarverslag 
 
Programma verantwoording 
 
Organisatie AM Groep 
AM Groep voerde in 2012 de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten 
Aalsmeer,  Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn (verder te noemen de 
deelnemende gemeenten). Voor de uitvoering van de wet is in 1971 de gemeenschappelijke 
regeling (GR) Werkvoorzieningschap Amstelland en Meerlanden opgericht, handelend onder de 
naam AM Groep. Het dagelijks bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders Sociale 
Zaken van de vijf deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur wordt eveneens gevormd door 
deze wethouders. De dagelijkse verantwoording en leiding van de organisatie ligt bij de algemeen 
directeur. Voor de realisatie van haar doelstelling (ontwikkelen van medewerkers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt) had AM Groep in 2012 de beschikking over onder andere de volgende 
werksoorten: 

 Verpakken 

 Digitaliseren 

 Magazijn, Expeditie, Transport 

 Facilitaire dienstverlening 

 Administratie 

 Groenvoorziening 

 Opruimen zwerfvuil 

 Schoonmaakonderhoud 

 Detachering (met een veelvoud aan werksoorten)  

 Begeleid werken (met een veelvoud aan werksoorten) 
 

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in drie bedrijfsonderdelen te weten 

 Bedrijfsonderdeel diagnose en ontwikkelen (bo d&o) 

 Bedrijfsonderdeel werk (bo werk) 

 Bedrijfsonderdeel bemiddelen en begeleiden (bo b&b) 
 
Onderstaand wordt het organisatieschema van AM Groep weergegeven. 

Algemeen directeur
 

Manager HR
 

Manager F&I  
 

Secretariaat
 

Lijn
 

Staf
 

Bedrijfsbureau
 

Financiële 
administratie

 

ICT
 

Personeels-
administratie

Personeels-
advies

Personeels-
expertise

Manager
werk

Manager
bemiddelen & 

begeleiden

Manager
diagnose & 
ontwikkelen

KAM-coordinator
 

Cluster
overheid 

Cluster
bedrijven 

Verpakken / 
scannen

 

Schoonmaak-
onderhoud

 

Schouwen & 
zwerfvuil

 

Groen 
buitengebieden

 

Groen 
Haarlemmermeer

 

Diagnose & 
ontwikkelen

 

Facilitaire 
dienstverlening

 

Bedrijfsrestaurant
 

Facilitair
 

MET
 

Organogram AM Groep  
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Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 
De deelnemende gemeenten hadden in 2012 een gezamenlijke taakstelling van 543,9 se 
(standaard eenheden). Doordat een aanzienlijk aantal Wsw plaatsen wordt ingevuld bij 
andere SW bedrijven (in 2012 85,4 se gemiddeld) resulteerde dit voor AM Groep in een 
taakstelling van 458,5 se. Daarnaast kreeg AM Groep nog een taakstelling van 12,7 se van 
gemeenten die niet tot het werkgebied van  
AM Groep behoren. De totale taakstelling voor AM Groep was derhalve 471,2 se. In 2012 
zijn 471,6 se gerealiseerd. Doordat er bij andere SW bedrijven Wsw-medewerkers uit dienst 
gingen, kon de taakstelling bij AM Groep worden uitgebreid. Hierdoor bleef de totale 
realisatie binnen de taakstelling. Er was sprake van kleine onder- of overrealisatie bij de 
verschillende gemeenten. In onderstaande tabel worden de taakstelling en realisatie per 
gemeente inzichtelijk gemaakt.  
Overzicht van de taakstelling en realisatie per gemeente in 2012 

Gemeente

Gem.  

realisatie 2012 

bij AM Groep                

(se)

Gem. realisatie 

2012 bij andere 

SW’s  (se)

Totaal gem. 

realisatie in  

(se)

Taak- 

stelling (se) 

Over- / onder- 

realisatie

Aalsmeer 40,7 2,0 42,7 41,9 0,8

Amstelveen 98,3 19,8 118,1 118,7 -0,6

Haarlemmermeer 250,0 57,9 307,9 308,6 -0,7

Ouder-Amstel 10,3 4,2 14,5 14,4 0,1

Uithoorn 59,6 1,5 61,1 60,3 0,8

AM gemeenten 458,9 85,4 544,3 543,9 0,4

Andere gemeenten 12,7 12,7 12,7 0,0

Eindtotaal 471,6 85,4 557,0 556,6 0,4  
 
 
 

Wachtlijst 
AM Groep beheert de wachtlijst van de deelnemende gemeenten. De gezamenlijke 
wachtlijst bedroeg per 1 januari 2012 84 personen. Per 31 december 2012 stonden er 69 
personen op de wachtlijst. In de volgende tabel wordt de wachtlijst per 31 december 2012 
uitgesplitst per gemeente weergegeven. 
 
Personen op de wachtlijst per eind 2012 (uitgedrukt in personen) verdeeld in 
handicap-categorie en woongemeente. 

Woongemeente 

Wachtlijst 
matig  

AM Groep 

Wachtlijst 
ernstig  

AM Groep 
Totaal 

wachtlijst 

Gemeente Aalsmeer 5 0 5 

Gemeente Amstelveen 5 1 6 

Gemeente Haarlemmermeer 41 8 49 

Gemeente Ouder-Amstel 1 0 1 

Gemeente Uithoorn  5 3 8 

Totaal 57 12 69 

 

 
 
De overrealisatie is door de gemeente zelf bekostigd, onderrealisatie wordt door het Rijk bij 
de gemeente teruggevorderd. In 2012 werd de informatie van andere SW bedrijven, die 
nodig is om de realisatie af te stemmen op de taakstelling, veelal tijdig ontvangen, 
waardoor op dit punt de afstemming goed verliep. In onderstaande tabel wordt de 
eindstand weergegeven van de Wsw-medewerkers bij andere SW bedrijven uit de 
deelnemende gemeenten. Per 1 januari 2013 vinden hier weer mutaties plaats in verband 
met verhuizingen in 2012. 
 
Overzicht bezetting bij andere SW bedrijven van inwoners uit de deelnemende gemeenten 
per  
31-12-2012. 

SW bedrijf Aalsmeer Amstelveen 
Haarlemmer- 

meer 
Ouder- 
Amstel Uithoorn Eindtotaal 

Paswerk 1,0 0,6 38,3     39,9 

Pantar 1,0 17,1 14,2 4,2 0,6 37,1 

Inclusief Groep   1,1    1,1 

SWA      0,9 0,9 

Maregroep    5,0   5,0 

Avelingen   0,5   0,5 

Sluis groep   1,0    1,0 

Eindtotaal 2,0 19,8 58,0 4,2 1,5 85,5 

 

-
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Gemeente Aalsmeer

Gemeente Amstelveen

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Ouder-Amstel

Gemeente Uithoorn 

0

In 2012 hebben er veel mutaties plaatsgevonden op de wachtlijst. In onderstaande tabel worden de 
beginstand, mutaties en eindstand weergegeven. 
 

Gemeente Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

Gemeente Aalsmeer 7 7 9 5

Gemeente Amstelveen 23 17 34 6

Gemeente Haarlemmermeer 45 23 19 49

Gemeente Ouder-Amstel 3 2 4 1

Gemeente Uithoorn 6 6 4 8

Totaal 84 55 70 69  

Specificatie van de uitstroom uit de wachtlijst in 2012. 

Reden uitstroom Aantal 
personen 

Dienstverband 35 

Begeleid werken 4 

Intrekking indicatie 16 

Niet beschikbaar (tijdelijk) wegens ziekte 5 

Ondergrens 1 

Eigen verzoek 4 

Verhuizing naar andere gemeente 5 

Totaal 70 

 

Realisatie doelstelling 1/3
e
 – 2/3

e
 

Eén van de doelstellingen van AM Groep van de afgelopen jaren was om 1/3
e
 van de 

medewerkers binnen het SW bedrijf werkzaam te hebben en 2/3
e
 buiten het SW bedrijf, in 

werken op locatie (wol) (groen en schoonmaak), detachering of begeleid werken. Sinds 
september 2008 is deze doelstelling gerealiseerd. Voor 2012 is deze doelstelling verder 
aangescherpt. De doelstelling voor 2012 was om 16% van de medewerkers binnen het SW 
bedrijf werkzaam te hebben en 84% buiten het SW bedrijf. Deze doelstelling bleek te 
ambitieus en is in 2012 dan ook niet gerealiseerd. De teller bleef steken op 22,1% binnen 
het SW bedrijf en 77,9% daar buiten. Desondanks kan worden vastgesteld dat AM Groep 
hiermee ook in 2012 een unieke positie binnen de SW branche heeft kunnen behouden. In 
onderstaande grafiek wordt het verloop in deze doelstelling vanaf 2004 weergegeven. In de 
daaropvolgende grafiek wordt de verdeling naar intern / extern werkzaam voor AM Groep 
weergegeven per eind 2012 en ter vergelijking de cijfers per eind 2011 als gemiddelde voor 
de branche (recentere branchecijfers zijn niet beschikbaar). 

De gemiddelde wachttijd op de wachtlijst per 31 december 2012 is 503 dagen. Per 
gemeente verschilt de wachttijd. Onderstaand wordt de wachttijd op 31 december 
2012 per gemeente weergegeven. 
 
Gemiddelde wachttijd in dagen per gemeente op 31 december 2012. 

Gemeente 

Gemiddelde 
wachttijd in 

dagen 

Aalsmeer 493 

Amstelveen 242 

Haarlemmermeer 578 

Ouder-Amstel 108 

Uithoorn 292 

Totaal gemiddelde wachttijd 503 

 

Gemeente Aalsmeer 
7% 

Gemeente 
Amstelveen 9% 

Gemeente 
Haarlemmermeer 

71% 

Gemeente Ouder-
Amstel 1% 

Gemeente Uithoorn  
12% 

Verdeling wachtlijst naar gemeente 
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Totaal

Soort opleiding / training Aantal trainingen gevolgd

Veiligheid 304

Dariuz 52

Persoonlijke effectiviteit 128

Vakopleidingen 98

Totaal opleidingen / trainingen 582

0% 33% 67% 100%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Percentage 

J
a
a
r 

Verloop 1/3e - 2/3e doelstelling AM Groep in de periode 2004 t/m 2012 

Intern werkzaam

Extern werkzaam

0% 33% 67% 100%

SW landelijk 2011

AM Groep 2011

AM Groep 2012

Percentage 

J
a

a
r 

Vergelijking 1/3e-2/3e doelstelling tussen AM Groep en SW landelijk 

Intern werkzaam

Extern werkzaam

Ontwikkeling leerwerkbedrijf 
Al enige jaren werkt AM Groep aan de ontwikkeling van de Wsw- medewerkers als 
belangrijkste doel van het personeelsbeleid binnen de organisatie. Een belangrijk 
instrument hiertoe is het POP gesprek. In 2012 zijn er 475 POP gesprekken met Wsw 
medewerkers gevoerd.  
 
Voor het ondersteunen van de ontwikkeling van medewerkers is in 2010 een nieuw 
instrument, Dariuz, geïmplementeerd. Dit instrument brengt de competenties en de 
ontwikkeling hierin van de Wsw medewerkers in kaart. Hierdoor kan gerichter gewerkt 
worden aan minder ontwikkelde competenties. De output van het Dariuz assessment 
wordt gebruikt ter ondersteuning van het POP gesprek. In 2012 is bij alle POP 
gesprekken een Dariuz assessment ingevuld en gebruikt bij het POP gesprek. Het 
Dariuz instrument wordt overigens ook ingezet voor andere doelgroepen binnen  
AM Groep. 

Opleidingen en trainingen 2012 

In 2012 hebben zowel AM Groep als de medewerkers wederom veel geïnvesteerd in 

opleidingen en trainingen. Onderstaand een overzicht van de gevolgde opleidingen 

onderverdeeld in vier categorieën zoals hieronder vermeld.    
 



5

SISA verantwoording

Voor de SISA verantwoording van AM Groep wordt verwezen naar pagina 27.

Financiële realisatie 

Voor financiële informatie en verschillen tussen programmabegroting en realisatie wordt verwezen

naar de programmarekening in de volgende hoofdstukken.

Onderstaand is het overzicht algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

  

 Rekening 2012 Begroting na 
wijziging 2012 

Primaire 
begroting 2012 

Rekening 2011 

Dividend (resultaat AM 
Werk B.V. 

364.000 
 

185.000 185.000 171.000 

Saldo financieringsfunctie 54.000 47.000 46.000 60.000 

Gemeentelijke bijdrage 0 0 0 0 
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bedrijfskosten + loonkosten wsw- onttrekking best reserve-overige bedrijfsopbrengsten

Paragrafen 
 

Weerstandsvermogen 
 
Beleid betreffende weerstandsvermogen 
Omtrent het weerstandsvermogen heeft het algemeen bestuur op 28 juni 2006 besloten dat  
AM Groep een egalisatiereserve mag opbouwen ter dekking van onverwachte tegenvallers in 
de bedrijfsvoering met een minimum van € 1.000.000 en een maximum van 20% van de 
exploitatiekosten (begroting). 
Zodra het weerstandsvermogen onder het minimumbedrag komt, wordt de gemeentelijke 
bijdrage binnen de begrotingshorizon verhoogd zodat het minimumbedrag van € 1.000.000 
binnen de begrotingshorizon wordt bereikt. Voor een overzicht van de reserves en 
voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 3. 
 
De egalisatiereserve dient ter dekking van risico’s in de bedrijfsvoering waarvoor geen 
voorzieningen mogen worden gevormd. Dat wil zeggen, risico’s waarvan geen uitspraken 
kunnen worden gedaan ten aanzien van de omvang van het risico en het verschijnen van het 
risico. Het betreffen hier dus onverwachte fluctuaties in de bedrijfsvoering, zoals onverwacht 
hogere kosten of onverwacht lagere bedrijfsopbrengsten. De egalisatiereserve dient ter 
dekking van de gevolgen hiervan voor de korte termijn, dat wil zeggen de termijn die nodig is 
tussen het ontstaan van het tekort en de periode die nodig is om de oorzaak weg te nemen, 
dan wel de periode die nodig is om van de gemeenten een hogere gemeentelijke bijdrage te 
ontvangen. Voor de aard en de omvang van de risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf 
(verderop in dit hoofdstuk). In 2009 heeft het bestuur van AM Groep besloten dat er geen 
aparte bestemmingsreserve zal worden opgebouwd voor de verplichting aan vakantiegeld en 
vakantiedagen. Uitgangspunt is dat de egalisatiereserve van voldoende omvang is om dat 
risico te dekken en dat het samenvallen van alle risico’s tegelijkertijd theoretisch is. 
 
De hoogte van de egalisatiereserve is, zoals eerder aangegeven, door het algemeen bestuur 
vastgesteld op maximaal 20% van de exploitatiekosten van de begroting 2012 en 
begrotingswijziging nr. 1. Voor 2012 is dit 20% van € 17.734.000  = € 3.547.000 en minimaal € 
1.000.000. Deze bedrijfskosten worden berekend door de bedrijfs- en financieringslasten te 
verlagen met de onttrekking aan de bestemmingsreserve. De huidige reserve omvat  
€ 3.783.000. Daarom wordt in de jaarrekening het verschil ad € 236.000 onttrokken aan deze 
reserve. 
 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de opbouw en omvang van de 
egalisatiereserve in de afgelopen jaren. 

    Jaar 

Bijdrage 
gemeenten 

in de 
egalisatie- 

reserve 

Door AM Groep zelf 
toegevoegde 

exploitatieresultaten Totaal 

    2001 0 46.000 46.000 

2002 (gem. bijdrage 2001) 312.000 207.000 519.000 

2003 (gem. bijdrage 2002) 250.000 361.000 611.000 

2004 (gem. bijdrage 2003) 250.000 0 250.000 

2005 (gem. bijdrage 2004)  98.000 609.000 707.000 

2006 (gem. bijdrage 2005) 125.000 191.000 316.000 

2007 (gem. bijdrage 2006) 250.000 212.000 462.000 

    2008  0 576.000 576.000 
    2009  0 100.000 100.000 
    2010 0 131.000 131.000 
    2011 0 65.000 65.000 

Subtotaal 1.285.000 2.498.000 3.783.000 

    2012 Onttrekking 0 236.000 -236.000 

Totaal t/m 2012 1.285.000 2.262.000 3.547.000 
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De laatste herziening heeft plaatsgevonden in 2009. Hierbij heeft een volledige herziening van het onderhoudsplan plaatsgevonden.

Risico paragraaf 
Om inzicht te verschaffen in de financiële positie van AM Groep is deze risico paragraaf op-
genomen.  
 
De grootste risicofactoren worden in het algemeen gevormd door de commerciële activiteiten 
binnen AM Groep en de ontwikkelingen in de rijksbijdrage (correctie voor loonontwikkeling en 
bezuinigingen). 
De opbrengst kan door onverwachte mutaties in het klantenbestand en/of gewijzigde 
ordergrootte vrij sterk toe- of afnemen. Als klanten failliet gaan, vormen de daarvoor speciaal 
aangekochte machines en gereedschappen naast het omzetverlies ook een financieel risico.  
 
De rijksbijdrage voor AM Groep kan onverwacht worden beïnvloed door o.a. ontwikkelingen in 
het landelijk aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen of bezuinigingen vanuit het Ministerie van 
SZW. Voor 2012 er geen sprake van onverwachte negatieve ontwikkelingen. Echter voor de 
komende jaren is er in het kader van de participatiewet sprake van een aanzienlijke negatieve 
ontwikkeling voor de exploitatie van AM Groep. Voor 2013 wordt een beperkt verlies begroot  
(-€ 123.000). In de jaren na 2013 zal door bezuinigingen van het Rijk het verlies aanzienlijk 
toenemen. Enerzijds wordt AM Groep geconfronteerd met dalende subsidie per fte van circa  
€ 4.000, en anderzijds met een daling van de populatie met 6% per jaar, hetgeen zal leiden tot 
omvangrijke frictiekosten. Afhankelijk van de keuzes van de gemeenten hoe zij het 
leerwerkbedrijf AM Groep willen inzetten bij de uitvoering van de participatiewet kan het verlies 
oplopen tot meer dan € 1.500.000 per jaar vanaf 2018. 
 
Met de invoering van de participatiewet zal de organisatie van AM Groep naar verwachting 
ingrijpend moeten wijzigen. Zoals hiervoor al is aangegeven, is de omvang van deze wijziging 
sterk afhankelijk van de inzet van AM Groep door de deelnemende gemeentes. In ieder geval 
zal AM Groep in de komende jaren geconfronteerd worden met omvangrijke frictiekosten. 
Enerzijds doordat van de huidige medewerkers in de komende jaren andere kwaliteiten worden 
verwacht en anderzijds door krimp of andere kosten in de organisatie. AM Groep heeft hiervoor 
een beperkte bestemmingsreserve van € 272.000. 
 
CAO Wsw 
Eind 2012 is een nieuwe CAO voor de Wsw overeen gekomen. De gevolgen hiervan hebben 
geen betrekking op 2012. 
 
Verzekeringen 
Alle activa zijn verzekerd tegen brand- en inbraakschade op basis van vervangingswaarde. 
Nieuwe motorvoertuigen zijn all-risk verzekerd. Vanaf 5 jaar oud zijn de motorvoertuigen WA 
verzekerd. Een bedrijfsschadeverzekering is afgesloten evenals een WA-verzekering, 
respectievelijk tegen gevolgschade en wettelijke aansprakelijkheid, waaronder een beperkte 
product aansprakelijkheid. 
 

De belangrijkste verzekerde waarden zijn: Bedragen x € 1.000 

Uitgebreide gevaren:  

Gebouwen, inventaris en machines 16.437 

Autopark: 

WA + inzittenden + WA chauffeur voor auto's ouder dan 5 jaar 

WA + casco + inzittenden + WA chauffeur voor auto's van 5 jaar en jonger 

Bedrijfschade: 

Verzekerd bedrag 300 

Wettelijke aansprakelijkheid:  

Per gebeurtenis (max. 2 per jaar) 2.500 

Computerverzekering 465 
 

Onderhoud kapitaalgoederen 
De kapitaalgoederen die in bezit zijn van AM Groep zijn goed onderhouden. Voor het gebouw 
aan de Hoofdweg is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld dat doorloopt tot 2030. Elke vijf 
jaar wordt dit plan herzien aan de hand van een technische inspectie.  
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Onderhoud kapitaal goederen (vervolg) 
 
De jaarlijks terugkerende onderhoudskosten zijn opgenomen onder de posten onderhoud 
gebouwen,onderhoud installaties en onderhoud terreinen. De kosten van incidenteel groot 
onderhoud zijn over de periode tot 2030 verdeeld en leiden tot een jaarlijkse toevoeging aan 
de onderhoudsvoorziening van € 112.000. De kosten worden in het jaar van uitvoering ten 
laste gebracht van deze voorziening. In 2012 is aan groot onderhoud een bedrag besteed van 
€ 5.100. Dit betrof een doorgeschoven post van 2011. 
 

Verbonden partijen 
 

Overzicht van verbonden partijen   

 % deelneming  Waardering 

AM Werk BV 100%   €  18.000  
De aandelen AM Werk B.V. zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. 
 
AM Werk B.V. 
AM Werk B.V. is opgericht door AM Groep. Via AM Werk B.V. worden de volgende activiteiten 
uitgevoerd: 

 Sinds 2001 het in dienst nemen van niet-gesubsidieerd personeel voor AM Groep.  

 Aangaan van dienstverbanden in het kader van de WWB namens en onder 
verantwoordelijkheid van de in AM Groep deelnemende gemeenten.  

 AM Werk B.V. is 100% aandeelhouder van AM Werk Reïntegratie B.V.  
AM Werk Reïntegratie B.V. voert re-integratie activiteiten uit en vormt daarmee de 
sector re-integratie. Door het onderbrengen van deze activiteiten in een aparte B.V. 
worden de subsidiestromen voor verschillende doelgroepen gescheiden gehouden. 

 

Financiering 
Op 12 november 2010 heeft het algemeen bestuur van AM Groep het aangepaste treasury-
statuut vastgesteld. Op 24 april 2012 is een tijdelijke wijziging doorgevoerd dat leningen 
mogen worden aangegaan bij een AA+ instelling, in verband met een algehele downgrade van 
private financiële instellingen in Europa. 
 
Risico profiel: 
AM Groep heeft m.b.t. de treasury-activiteiten een beperkt risicoprofiel. Er wordt een prudent 
beleid gevoerd ten aanzien van de treasury-functie. De treasury-functie dient alleen de 
publieke taak. Voor zover sprake is van uitstaande gelden, wordt dit alleen gedaan door 
tussenkomst van een bank met AA+ rating. Uitzettingen worden alleen gedaan d.m.v. kasgeld, 
rekening-courant verhoudingen, spaarrekening en deposito’s. Op de balansdatum is geen 
sprake van risico’s m.b.t. koersen en/of valuta. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten. 
Er zijn geen garanties verstrekt. 
 
Realisatie geplande treasury-activiteiten 
In 2012 waren er geen geldleningen gepland. Er zijn ook geen vaste geldleningen 
opgenomen. 
 
Renterisiconorm 
Het renterisico blijft de komende 5 jaar ruim binnen de normen die worden gesteld door de wet 
FIDO (20% met een minimum van € 2.500.000).  
 
Kasgeldlimiet 
In onderstaande tabel wordt de berekening weergegeven van de kasgeldlimiet over 2012. De 
limiet is in 2012 niet overschreden. 
 

Omvang begroting na wijziging bw 2012-1 17.876.000 

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag (wettelijk) 8,2% 

Kasgeldlimiet in bedrag  €  1.465.000 
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Tabel ziekteverzuim volgens meetmethode ARBO convenant

2009 2010 2011 2012

Wsw 9,4 9,8 9,9 10,5 13,7

Niet-gesubsidieerden 4,6 3,1 3,8 5,6 6,8

Gewogen gemiddelde 8,9 9,1 9,2 9,8 13,1

Benchmark 2012 

(landelijke SW 

bedrijven)

Bedrijfsvoering 
 
Personeel 
Samenstelling personeelsbestand. 
 
Het personeelsbestand van personen werkzaam bij AM Groep is opgebouwd volgens de 
volgende tabel. 
Dienstverbanden werkzaam bij AM Groep 

 Aantal personen 
per 31-12-2012 

Aantal fte per 
31-12-2012 

Gemiddelde 
bezetting fte  
2012 

Wsw dienstverbanden 488 415,5 414,0 

Niet-gesubsidieerden *   60   55,3   56,4 

Maatwerkcontracten   33   31,2   28,0 

Totaal dienstverbanden 572 502,0 498,4 

    

Wsw begeleid werken   60   50,8   46,8 

    

 
* Een groot deel van het niet-gesubsidieerde personeel dat werkzaam is bij AM Groep wordt 
hier gedetacheerd via AM Werk BV. Naast de hierboven vermelde groepen zijn er personen 
werkzaam bij AM Groep vanuit een leerwerktraject, stage (MBO en HBO), stage vanuit de 
doelgroep en taakstraffers. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van inhuurkrachten. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim van werknemers in de verschillende werknemersgroepen bij AM Groep 
wijkt sterk af door de aard van de betreffende groep medewerkers. Daarom wordt het verzuim 
per groep medewerkers apart geregistreerd. In onderstaande tabel wordt het verzuim in beeld 
gebracht volgens de methode van het Wsw ARBO convenant. Tevens wordt de benchmark 
van de landelijke SW bedrijven vermeld. De meetmethode volgens Wsw ARBO convenant 
wijkt af van de methode die AM Groep voor intern gebruik hanteert, maar is voor de 
vergelijkbaarheid met andere SW bedrijven hier gebruikt. Het verzuim is binnen de SW 
branche hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde bij reguliere bedrijven. Dit wordt 
veroorzaakt door de doelgroep die bij de SW bedrijven werkt. Het verzuim bij AM Groep voor 
de groep Wsw is ten opzichte van het landelijk gemiddelde, laag. Desondanks wil AM Groep 
het verzuim verder omlaag brengen. In 2012 is er veel aandacht geweest voor het 
terugdringen van verzuim. Zo zijn er in 2012 workshops gehouden voor leidinggevenden en 
zijn er met frequent verzuimers regelmatig verzuimgesprekken geweest. Dit heeft echter niet 
geleid tot een lager verzuim. 
 
 

Financieel beheer 
Maandelijks worden het management team (mt) en de managers geïnformeerd over de stand 
van zaken binnen AM Groep op sociaal en financieel gebied als geheel en per 
bedrijfsonderdeel. Hierbij wordt een maandrapportage met sociale kengetallen en financiële 
gegevens voor de 15

e
 van de maand volgend op de maand waarop de gegevens betrekking 

hebben, gerapporteerd.  
Per kwartaal wordt een uitgebreidere versie van het maandverslag opgesteld met vooral 
meer sociale kengetallen.  
Het bestuur van AM Groep en de deelnemende gemeenten worden geïnformeerd over de 
stand van zaken door middel van een kwartaalrapportage die vooral op financieel gebied is 
toegespitst op een totaaloverzicht van AM Groep en voor de sociale kengetallen, vooral op 
de informatie per gemeente. 
 
Automatisering 
In 2008 is een integraal bedrijfsinformatiesysteem in gebruik genomen waarin vrijwel alle 
bedrijfsprocessen worden ondersteund. 
In dit pakket worden de volgende processen ondersteund: 

 Detachering 

 Relatiebeheer 

 Reïntegratie 

 Productie 

 HRM 

 Financieel 

 Salarissen 

 Urenverantwoording 
 
Naast dit systeem zijn aparte applicaties in gebruik voor:  

 Aanwezigheidsregistratie 

 Groenvoorziening en schoonmaak 

 Kantoorautomatisering (Microsoft Office) 

 Eyeworks voor beeldbestek 

 Kassa voor het bedrijfsrestaurant 

 Dariuz 
 
Tussen deze systemen vindt op beperkte schaal informatie-uitwisseling plaats door middel 
van bestandsuitwisseling.  
 
In 2012 is het beheer van de ICT omgeving volledig uitbesteed aan een ICT dienstverlener. 
Dit heeft de kwaliteit en continuïteit van de ICT omgeving aanzienlijk verbeterd. Gelijktijdig is 
een deel van de centrale hardware vervangen voor nieuwe hardware, in verband met het 
aflopen van de service overeenkomsten met de fabrikanten. 
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Kengetallen

                                                                                                                                                                                                                                   

Jaar 2012 2011 2010 2009 2008

Bedrijfsresultaat -12.173 -12.898 -12.826 -12.286 -11.094

Loonkosten Wsw 12.457 12.830 12.912 12.520 11.826

Resultaat uit bedrijfsact. -67 86 234 732 104

Rekening

Begroting na 

wijziging Rekening

2012 2012 2011

Toegevoegde waarde in verhouding tot de bedrijfskosten (Excl. lonen Wsw, in procenten)

Stafafdelingen 148% 28% 81%

Bedrijfsonderdeel d&o 23% 20% 26%

Bedrijfsonderdeel werk 96% 110% 100%

Bedrijfsonderdeel b&b 109% 116% 103%

Totaal 96% 96% 94%

Omvang productieve uren Wsw

Stafafdelingen 2.045 1.000 2.338

Bedrijfsonderdeel d&o 10.410 5.000 10.410

Bedrijfsonderdeel werk 201.845 154.000 201.845

Bedrijfsonderdeel b&b 288.269 253.000 288.269

Totaal 502.569 413.000 502.862

Toegevoegde waarde per productief uur (in €)

Bedrijfsonderdeel d&o 11,53 19,20 11,62

Bedrijfsonderdeel werk 13,75 19,19 14,27

Bedrijfsonderdeel b&b 8,14 9,55 7,83

Totaal gemiddeld 10,85 13,64 10,93
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Rekening

Begroting na 

wijziging Rekening

2012 2012 2011

Stafafdelingen 10% 5% 10%

Bedrijfsonderdeel d&o 15% 12% 17%

Bedrijfsonderdeel werk 68% 55% 64%

Bedrijfsonderdeel b&b 73% 69% 70%

Totaal 65% 55% 62%

Gemiddeld aantal dienstverbanden in fte's (excl. beg. werken) 414,0 400,2 431,6

Loonkosten Wsw per fte (excl. bw) 27.894 26.862 27.878

Percentage sociale lasten / lonen Wsw personeel 26,2% 27,2% 25,6%

Loonkosten per productief uur (€) 22,98 26,03 22,84

Aantal fte begeleid werken 46,7 71,0 40,4

Kosten bw per fte 19.486 17.958 19.752

Verhouding loonkosten Wsw / Rijksbijdrage (in %) 101% 102% 103%

Aantal Wsw-dienstverbanden per 31 december 487,0 453,0 488,0

Aantal personen begeleid werken per 31 december 61,0 87,0 52,0

Totaal personen 548,0 540,0 540,0

Aantal gerealiseerde dienstverbanden fte's (gemiddeld) 414,0 400,2 431,6

Aantal gerealiseerd begeleid werken fte's (gemiddeld) 46,7 71,0 40,4

Gerealiseerde fte's gemiddeld 460,7 471,2 472,0

Toeslag factor fte's > se's 13,0 12,0 13,0

Gerealiseerde se's 473,7 483,2 485,0

Taakstelling gemeenten bij AM Groep in se 482,0 471,6 482,0

Rijksbijdrage per gerealiseerde fte 26.772 24.928 26.466

Verhouding productieve uren in verhouding tot het totaal aantal 

uren Wsw (in procenten; 36u/fte)
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Vijf jaren AM Groep in kengetallen

2012 2011 2010 2009 2008

Aantal personen dienstverband Wsw per 31 dec. 487,0 488,0 514,0 482,0 513,0

Aantal personen begeleid werken 31 december 61,0 52,0 45,0 40,0 35,0

Aantal fte's dienstverband Wsw gemiddeld jaar 414,0 431,6 442,9 430,7 423,0

Aantal fte's in begeleid werken gemiddeld jaar 46,7 40,4 35,6 31,7 30,5

Aantal niet-gesubsidieerden proffesionals

gemiddeld per jaar (fte) 41,3 43,6 41,6 41,2 41,4

Aantal niet-gesubsidieerden produktie

gemiddeld per jaar (fte) 9,1 9,3 4,8 3,0 0,0

Verhouding niet-gesubsidieerde professionals /

Wsw-personeel (fte) in % 10,0% 10,1% 9,4% 9,6% 9,8%

Totaal uren Wsw (x  1.000):

op basis van 36 uur dienstverbanden fte 779 815 834 807 793

2012 2011 2010

Aanwezigheidsuren Uren % Uren % Uren %

Productieve uren Wsw 502.568 64,5 526.702 64,6 527.852 63,3

Indirect productieve uren Wsw 65.775 8,4 77.841 9,5 84.442 10,1

Improductieve uren Wsw 4.041 0,5 8.230 1,0 13.571 1,6

Afwezige uren

Ziekte-uren Wsw 88.622 11,4 85.405 10,5 85.076 10,2

Overige afwezige uren Wsw 118.239 15,2 116.983 14,4 123.209 14,8

Totaal 779.245 100,0 815.161 100,0 834.150 100,0

2012 2011 2010 2009 2008

Exploitatieresultaat in € per productief Wsw-uur 0,32 -0,77 0,91 1,21 2,36

Voorraden in % van de netto omzet 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,5%

Vaste activa in % van het langlopend vermogen 27,6% 33,2% 34,3% 39,8% 46,1%

Eigen vermogen in % van het totaal vermogen 66,3% 62,2% 64,6% 61,8% 64,5%

Boekwaarde vaste activa per fte 4.622 5.628 6.172 6.785 7.366

Toegevoegde waarde (x € 1.000) 5.451 5.495 5.709 5.772 5.558

Stijging respectievelijk daling t.o.v. voorgaand jaar in % 95 95 103 102 103

Indexcijfers (2007 = 100 = 5,640) 97 97 101 102 99

In % van bedrijfs- en financieringslasten 30,0% 29,3% 29,9% 31,1% 32,0%

Rijksbijdrage (x € 1.000) 12.333 12.492 13.305 12.908 12.259

Stijging respectievelijk daling t.o.v. voorgaand jaar in % 92,7% 96,8% 108,5% 115,6% 114,7%

Indexcijfers (2007 = 100 = € 11.163) 110 112 119 116 110

Per fte werkelijke bezetting 27.846 29.006 30.894 29.972 28.981

Per standaard eenheid (se) gebudgetteerde bezetting 25.587 25.917 27.225 27.152 26.740

Wsw-loonkosten (x € 1.000) 12.457 12.830 12.912 12.520 11.826

In % van rijksbijdrage 99,0% 97,4% 103,0% 103,1% 103,7%

In % van totale kosten 68,6% 68,4% 67,6% 66,8% 68,1%

Per fte 28.126 29.791 29.981 29.598 27.957

Loonkosten niet-gesubsidieerden (x € 1.000) 2.628 2.819 2.781 2.630 2.474

In % van Wsw-loonkosten 21,1% 22,0% 21,5% 21,0% 20,9%

Nadelig bedrijfsresultaat (x € 1.000) 12.173 12.898 12.826 12.286 11.094

Indexcijfers (2007 = 100 = 10.905) 111,6% 118,3% 117,6% 112,7% 101,7%

Per fte dienstverband (excl. bw) 27.485 29.949 29.782 28.528 26.227

Voordelig/nadelig exploitatieresultaat (x € 1.000) (voor mutatie best. reserve)160 -406 479 622 1.165

In % van het totaal vermogen 1,7% -4,2% 4,8% 6,4% 14,0%

In % van de toegevoegde waarde 2,9% -7,4% 8,4% 10,8% 21,0%

In % van de rijksvergoeding 1,3% -3,3% 3,6% 4,8% 9,5%

Per fte dienstverband (excl. bw) 361 -943 1.112 1.444 3

 

587 -28 680 689 1.420

Per fte dienstverband (excl. bw) 1.325 -65 1.579 1.600 3.357

Voordelig/nadelig exploitatieresultaat 

(x € 1.000) (na mutatie best. reserve)



                                                                                                                                                                                                                                   

Jaarrekening
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Balans per 31 december

Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

                                                                                                                                                                                                                                   2012 2011 2012 2011

Omschrijving Omschrijving

Vaste activa Vaste passiva

Eigen vermogen

Materiële vaste activa Algemene  reserve 3.547 3.718

Investeringen met een economisch nut 2.022 2.398 Bestemmingsreserves 2.108 2.392

Resultaat na bestemming 587 -28

Financiële vaste activa   

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 18 19 Totaal eigen vermogen 6.242 6.082

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd

  van één jaar of langer 7 7

Voorzieningen 759 652

Totaal vaste activa 2.047 2.424

Vaste schulden met een rentetypische looptijd 

Vlottende activa   van één jaar of langer

Voorraden Onderhandse leningen van:

Overige grond- en hulpstoffen 48 52 Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Gereed product en handelsgoederen 0 0 instellingen 419 566

Totaal voorraden 48 52 Totaal vaste schulden van één jaar of langer 419 566

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Totaal vaste passiva 7.420 7.300

Vorderingen op openbare lichamen 1.162 1.143

  Rekening-courantverhoudingen met 

       niet-financiële instellingen

Overige vorderingen 878 1.179 Vlottende passiva

Totaal uitzettingen 2.040 2.322 Vlottende schulden met een rentetypische looptijd 

  korter dan een jaar

Liquide middelen Overige schulden 1.940 2.327

Kassaldi 2 1

Banken 5.087 4.735 Totaal vlottende schulden korter dan 1 jaar 1.940 2.327

Totaal liquide middelen 5.089 4.736

Overlopende passiva

Overlopende activa   De van Europese en Nederlandse overheidslichamen

De van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen   ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen 

voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering   met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter 

  op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 11 20   dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 59 147

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen   Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate

  die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 184 220   van volgende begrotingsjaren komen 0 0

Totaal overlopende activa 195 240 Totaal overlopende passiva 59 147

Totaal vlottende activa 7.372 7.350 Totaal vlottende passiva 1.999 2.474

Totaal activa 9.419 9.774 Totaal passiva 9.419 9.774

Aldus opgemaakt Aldus vastgesteld in openbare bestuursvergadering

Datum: 19 april 2013 Datum: 21 juni 2013

Directeur dhr. A.W. van den Hoed Voorzitter, S. Bak

Controller dhr. A.P. van Abswoude Secretaris dhr. A.W. van den Hoed
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Programmarekening (bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting na 

wijziging

Primaire 

begroting Rekening

Omschrijving 2012 2012 2012 2011

Opbrengsten

Omzet 6.961 6.852 7.043 6.860

Mutatie voorraad ger.prod./onderh.werk 0 0 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 6.961 6.852 7.043 6.860

Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 1.510 1.220 1.436 1.364

Netto toegevoegde waarde 5.451 5.632 5.607 5.496

Overige bedrijfsopbrengsten 530 346 346 374

Netto-opbrengsten 5.981 5.978 5.953 5.870

Kosten

Loonkosten Wsw personeel 9.151 8.450 8.761 9.582

Sociale lasten Wsw personeel 2.396 2.300 2.424 2.450

Uitvoeringsk. en loonk. subsidies begeleid werken 910 1.275 1.815 798

Subtotaal lonen Wsw personeel 12.457 12.025 13.000 12.830

Overige kosten gesubsidieerd personeel 468 496 545 481

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 2.628 2.685 2.790 2.819

Overige kosten niet-gesubsidieeerd personeel 193 200 200 282

Afschrijving materiële en immateriële activa 663 661 676 684

Rente -54 -46 -46 -60

Overige bedrijfskosten 1.657 1.714 1.550 1.560

Diverse lasten 142 91 91 171

Onvoorziene uitgaven 0 50 50 0

Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten 18.154 17.876 18.856 18.767

Bedrijfsresultaat (nadelig) -12.173 -11.898 -12.903 -12.897

Rijks/gemeentelijke bijdrage 12.333 11.746 12.768 12.492

Resultaat vóór bestemming 160 -152 -135 -405

Mutatie in bestemmingsreserve vrijval 528 142 142 378

Mutatie in bestemmingsreserve dotatie -101 0 0 0

Totaal mutatie bestemmingsreserve 427 142 142 378

Resultaat na bestemming 587 -10 3 -27

In het bovenstaande overzicht zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen begrepen:

Dividend (resultaat AM Werk B.V.) 364.000 185.000 185.000 171.000

Saldo financieringsfunctie 54.000 47.000 46.000 60.000

Gemeentelijke bijdrage 0 0 0 0

Bestemming resultaat:

Voorgesteld wordt het voordelig exploitatieresultaat van € 587.000 over 2012 toe te voegen aan het sociaal herinvesteringsfonds.
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De termijnen zijn globaal:

Grond

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  

 
Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

 
Stelselwijziging 
In 2012 is de organisatie van AM Groep aangepast op de te verwachten ontwikkelingen in de Wet 
Werken naar Vermogen. Hierbij heeft een herschikking van de bedrijfsonderdelen plaatsgevonden. In 
deze rekening zijn de cijfers van 2011, voor zover die betrekking hebben op de bedrijfsonderdelen 
eveneens ingedeeld naar de situatie in 2012. Dit was nodig om  een goede vergelijking mogelijk te 
maken. 
 
Afwijking indeling t.o.v. de begroting 
Ten opzichte van de primaire begroting en de begrotingswijziging is er een verschil in de indeling van de 
programmarekening, het betreft de volgende posten:  

 Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk zijn in de primaire begroting uitgesplitst, in de 
programmarekening en de begrotingswijziging zijn deze samengevoegd. 

 Loonkosten Wsw, sociale lasten, uitvoeringkosten en loonkosten begeleid werken zijn in de 
begroting en in de begrotingswijziging als één bedrag opgenomen, deze zijn in de 
programmarekening. Daarnaast is deze post in de programmarekening opgenomen onder de 
kosten en in de begroting en begrotingswijziging onder budgetresultaat. 

 Loonkosten andere doelgroepen is in de programmabegroting apart opgenomen en in de 
programmarekening en de begrotingswijziging samengevoegd met de loonkosten Wsw. 

 De opbrengsten en grond- en hulpstoffen zijn in de programmarekening uitgesplitst en in de 
begrotingswijziging samengevoegd tot netto toegevoegde waarde. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa 
en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs 
van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.  
Dividendopbrengsten van deelnemingen moeten conform BBV verantwoord worden in het jaar waarin 
het recht op het ontvangen van dividend ontstaat. Omdat het bij AM Werk B.V. gebruikelijk is dat 50% 
van het resultaat aan AM Groep toekomt, is het dividend over 2012 in het huidige boekjaar verantwoord. 
In de programmarekening van AM Groep is sprake van één programma.  
 

Balans 
 
Materiële vaste activa 
De waardering van deze activa vindt plaats op de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De 
gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn vermeld in onderstaand overzicht. De activeringsgrens voor 
investeringen is € 1.500. Met uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van een vast 
percentage.  De activa worden lineair afgeschreven. 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (vervolg) 

Voor de afschrijving op investeringen die samenhangen met de aanwending van de 
bestemmingsreserve vindt een onttrekking aan die reserve plaats. 

De termijnen zijn globaal: 

Grond geen 

 Terreinvoorzieningen 15 jaar 

 Grond-, weg- en 
waterbouwkunde 

15 jaar 

 Bedrijfsgebouwen 20 of 40 jaar 

Semipermanente gebouwen 10 jaar 

 Machines, apparaten en 
installaties 

3, 5 of 10 
jaar 

Overige materiële activa 3 of 10 jaar 

Vervoersmiddelen 
5 jaar 
 

 De uit de activastaat berekende afschrijvingsbedragen wijken in percentage af van de vermelde 
percentages als gevolg van investeringen die in de loop van het jaar plaatsvinden en activa die in de 
loop van het jaar geheel afgeschreven raken. 
 
De afschrijvingstermijn in jaren is afhankelijk van de verwachte levensduur of gebruiksduur. 
 
Financiële vaste activa 
Het betreft hier deelnemingen in andere bedrijven c.q. organisaties. De deelnemingen zijn opgenomen 
tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. De uitzetting betreft een borgsom voor de huur van 
bedrijfspand. Deze is gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Voorraden 
De overige grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen. 
Waarderingsverschillen tussen standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsre-
sultaat verantwoord (prijsverschillen). 
 
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Voor dubieuze debiteuren wordt in verband met de oninbaarheid van de 
vorderingen een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele 
beoordeling. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. 
 
Algemene (egalisatie)reserve 
De egalisatiereserve wordt gevormd door de gemeentelijke bijdragen voor zover deze niet nodig zijn 
voor de dekking van een nadelig saldo en de voordelige exploitatieresultaten. Deze reserve dient ter 
afvlakking van toekomstige nadelige saldi. Deze reserve omvat minimaal een omvang van 
€ 1.000.000 en wordt gemaximeerd op 20% van de bedrijfskosten uit de begroting 2012 + 
begrotingswijziging nr. 1. (AB besluit 28 juni 2006). Deze bedrijfskosten worden berekend door de 
bedrijfs- en financieringslasten te verlagen met de onttrekking aan de bestemmingsreserve. 
 
Bestemmingsreserve huisvesting 
De bestemmingsreserve afschrijvingen is gevormd uit de voordelige exploitatieresultaten van 
voorgaande jaren, die samenhangen met het rijksbudget. De bestemming heeft conform de 
voorschriften, in het belang van de uitvoering van de sociale werkvoorziening, plaatsgevonden. Deze 
reserve is opgebouwd in de jaren 1989 tot en met 1993 en was indertijd bestemd voor een grote 
verbouwing aan het gebouw Hoofdweg 583. De kosten van die verbouwing zijn geactiveerd en hierop 
wordt jaarlijks afgeschreven ten laste van de exploitatie. Hiertegenover staat een jaarlijkse onttrekking 
aan de bestemmingsreserve. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve komen ten gunste van 
het resultaat na bestemming. 

 

Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)  

Overige bestemmingsreserves 

De overige bestemmingsreserves dienen ter besteding voor het aangegeven doel. In de toelichting 
op de balans worden doel en samenstelling nader toegelicht. 
 
Resultaat na bestemming 
Dit betreft het resultaat na bestemming van het lopende boekjaar. Dit bedrag zal, na vaststelling van 
de jaarrekening, in het volgende boekjaar worden verwerkt in de bestemmings- en egalisatiereserve. 
  
Onderhoudsvoorziening 
De onderhoudsvoorziening dient ter dekking van toekomstig gepland groot onderhoud. De 
samenstelling van de onderhoudsvoorziening is vastgelegd in een onderhoudsplan. 

 

 
Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen dienen ter dekking van toekomstige voorzienbare lasten in verband met 
risico’s en verplichtingen waarvan het tijdstip van optreden en/of de omvang per de balansdatum min 
of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. 
De grootte en de aard hiervan is vastgelegd bij de betreffende specificatie op pagina 22. 
 
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 
De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het gaat hier om schulden met een 
looptijd langer dan één jaar. 
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichtingen 
omvatten de binnen één jaar vervallende schulden.  
 
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen  
Hieronder zijn begrepen verplichtingen, die voortvloeien uit contracten met een looptijd van langer  
dan één jaar (aangegane investeringsverplichtingen, vakantiegelden e.d.). 
 
Programmarekening 
Algemeen 
De programmarekening van de GR is meer gedetailleerd dan het BBV voorschrijft. De GR heeft hier 
bewust voor gekozen. De programmarekening komt tegemoet aan de sturingsmechanismen van het 
bestuur en de verantwoordingsbehoeften van de gemeenten. 
 
Netto omzet 
Netto omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de 
omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen inclusief de mutatie in de voorraad gereed 
product en onderhanden werk. 
 
Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 
De direct aan orders toegerekende kosten van grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk worden 
berekend op basis van vaste verrekenprijzen voor zover deze uit de voorraad worden geleverd of 
inkoopprijs voor rechtstreekse inkopen. 
 
Rijksbijdrage 
De rijksbijdrage zoals bedoeld in art. 8 van de Wet sociale werkvoorziening. 
 
Resultaat na bestemming 
Voorgesteld wordt het resultaat na bestemming te verdelen zoals vermeld op pagina 15 van de 
programmarekening. 
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Grondslagen van de financiële verslaglegging (vervolg)  

Overige bestemmingsreserves 

De overige bestemmingsreserves dienen ter besteding voor het aangegeven doel. In de toelichting 
op de balans worden doel en samenstelling nader toegelicht. 
 
Resultaat na bestemming 
Dit betreft het resultaat na bestemming van het lopende boekjaar. Dit bedrag zal, na vaststelling van 
de jaarrekening, in het volgende boekjaar worden verwerkt in de bestemmings- en egalisatiereserve. 
  
Onderhoudsvoorziening 
De onderhoudsvoorziening dient ter dekking van toekomstig gepland groot onderhoud. De 
samenstelling van de onderhoudsvoorziening is vastgelegd in een onderhoudsplan. 

 

 
Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen dienen ter dekking van toekomstige voorzienbare lasten in verband met 
risico’s en verplichtingen waarvan het tijdstip van optreden en/of de omvang per de balansdatum min 
of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. 
De grootte en de aard hiervan is vastgelegd bij de betreffende specificatie op pagina 22. 
 
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 
De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het gaat hier om schulden met een 
looptijd langer dan één jaar. 
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichtingen 
omvatten de binnen één jaar vervallende schulden.  
 
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen  
Hieronder zijn begrepen verplichtingen, die voortvloeien uit contracten met een looptijd van langer  
dan één jaar (aangegane investeringsverplichtingen, vakantiegelden e.d.). 
 
Programmarekening 
Algemeen 
De programmarekening van de GR is meer gedetailleerd dan het BBV voorschrijft. De GR heeft hier 
bewust voor gekozen. De programmarekening komt tegemoet aan de sturingsmechanismen van het 
bestuur en de verantwoordingsbehoeften van de gemeenten. 
 
Netto omzet 
Netto omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de 
omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen inclusief de mutatie in de voorraad gereed 
product en onderhanden werk. 
 
Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 
De direct aan orders toegerekende kosten van grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk worden 
berekend op basis van vaste verrekenprijzen voor zover deze uit de voorraad worden geleverd of 
inkoopprijs voor rechtstreekse inkopen. 
 
Rijksbijdrage 
De rijksbijdrage zoals bedoeld in art. 8 van de Wet sociale werkvoorziening. 
 
Resultaat na bestemming 
Voorgesteld wordt het resultaat na bestemming te verdelen zoals vermeld op pagina 15 van de 
programmarekening. 
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Toelichting op de balans per 31 december

Vaste activa
Materiele vaste activa

Boekwaarde 

per 1-1-12

Inves- 

teringen Afschrijvingen

Afboeking 

ivm desinves-

tering

Boek- waarde 

per 31-12-12

Grond en terreinen 460 0 0 0 460

Bedrijfsgebouwen 822 2 -247 0 577

Grond- weg- en waterbouwkunde 105 0 -17 0 88

Machines, apparaten en installaties 523 178 -222 -1 478

Overige materiële vaste activa 106 0 -20 0 86

Vervoermiddelen 382 108 -157 0 333

2.398 288 -663 -1 2.022

Voor een specificatie van de investeringen naar categorie wordt verwezen naar de staat van activa en afschrijvingen 

(bijlage 1).

Specificatie investeringen met een economisch 

nut (bedragen x € 1.000)

Stand per 31 december

Voor de afschrijving op investeringen die samenhangen met de aanwending van de bestemmingsreserve vindt een onttrekking aan de 

bestemmingsreserve huisvesting plaats.
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Toelichting op de balans per 31 december

Financiële vaste activa

Specificatie van de kapitaal- 

verstrekkingen aan 

deelnemingen (bedragen x   € 

1.000) 1-1-2012 bij af 31-12-2012

AM Werk B.V. 18 0 0 18

V.B.A. Aalsmeer 1 0 1 0

Totaal kapitaalverstrekkingen 19 0 1 18

De kapitaalverstrekking aan AM Werk B.V. betreft een 100% deelneming. 

Overige uitzettingen met een 

rentetypische looptijd van één 

jaar of langer (bedragen x € 

1.000) 1-1-2012 bij af 31-12-2012

Remac borgsom 7 0 0 7

Totaal overige uitzettingen 7 0 0 7

Bedragen x € 1.000 

Vlottende activa 2012 2011

Voorraden

Grond- en hulpstoffen 48 52

Gereed product en handelsgoederen 0 0

Totaal voorraden 48 52

Voor waardering van de voorraden wordt verwezen naar de grondslagen.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 

Vorderingen op openbare lichamen 1.162 1.143

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 0 0

Overige vorderingen 878 1.179

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.040 2.322

De overige vorderingen betreffen debiteuren. Per 7 maart 2013 bedraagt de post openstaande debiteuren m.b.t. het voorgaand boekjaar  

€ 44.300.
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Toelichting op de balans per 31 december

Bedragen x € 1.000 

2012 2011

Liquide middelen

Kas 2 1

Banken 5.087 4.735

Totaal liquide middelen 5.089 4.736

Overlopende activa

Pilot werken naar vermogen (Divosa) 20 0 9 11

Totaal 20 0 9 11

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde  bedragen 

die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Kruisposten 0 1

Pensioenpremies 0 6

Belastingen 8 5

Verzekeringen 4 4

Fietsprivéregeling 4 5

Abonnementen 30 37

Vooruit betaalde kosten 118 72

Nog te ontvangen 20 90

Totaal 184 220

Totaal overlopende activa 195 240

Vaste passiva
Eigen vermogen

Algemene (egalisatie)reserve (bedragen x € 1.000) 3.718 236 65 3.547

Bestemmingsreserve Vermindering

(bedragen x € 1.000) in verband 

met 

afschrijvingen

op activa

Bestemmingsreserve huisvesting 450 0 0 144 0 306

Bestemmingsreserve                 

frictiekosten 52 0 30 0 250 272

Bestemmingsreserve ten behoeve 

van het resultaat in 2011 549 0 0 0 -549 0

Bestemmingsreserve sociaal 

herinvesteringsfonds 1.341 101 118 0 206 1.530

Totaal 2.392 101 148 144 -93 2.108

31 dec.

De toevoeging aan de egalisatiereserve betreft (een gedeelte van) het exploitatieresultaat uit het voorgaande boekjaar.

1 jan.

1 jan. Toevoegingen Ontvangen

af: Vrijval Saldo       31 

dec.

1 jan.

Onttrekking Bestemming 

resultaat 

vorig 

boekjaar

De van Europese of Nederlandse overheidslichamen  nog te 

ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering 

op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (bedragen x € 

1.000)

bij: storting 

resultaat 

voorgaand 

jaar

Toevoeging       31 dec.
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Toelichting op de balans per 31 december

Bedragen x € 1.000 

2012 2011

Resultaat na bestemming

587 -28

Voorzieningen

Specificatie voorzieningen 

(bedragen x € 1.000) 1 jan. bij

af: 

besteding af: vrijval 31 dec.

Onderhoudsvoorziening 652 112 5 0 759

Totaal voorzieningen 652 112 5 0 759

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Saldo per 1 januari 566 714

Aangetrokken geldleningen 0 0

Af: Aflossingen boekjaar -147 -148

Saldo per 31 december 419 566

Zie voor de specificatie bijlage 2.

Het bedrag aan rentelasten over deze leningen over 2012 bedraagt € 27.000.

Het betreft hier het resultaat na bestemming van het lopende boekjaar. De bestemming hiervan wordt in 

het volgende boekjaar verantwoord.

Toelichting bij de voorzieningen 
 
Onderhoudsvoorziening: De onderhoudsvoorziening dient ter dekking van groot onderhoud. (Zie ook de toelichting bij 
de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, pagina 7). 

Toelichting bij de bestemmingsreserves 

De bestemmingsreserve huisvesting is in 1995 aangewend ter dekking van de 

afschrijvingskosten, samenhangend met de gepleegde investeringen uit deze reserve. 

Vrijval vindt uitsluitend plaats ter dekking van de afschrijvingskosten van deze 

investeringen.  

Bestemmingsreserve frictiekosten In het kader van de nieuwe Wsw wet worden aan 

Wsw-medewerkers zo regulier mogelijke arbeidsplaatsen geboden. Hierdoor ontstaat een 

beweging van medewerkers van binnen naar buiten. Een andere aanpak binnen de 

organisatie zal mogelijk tot frictiekosten leiden. Deze reservering is er voor bedoeld te 

voorzien in deze kosten. 

Bestemmingsreserve ten behoeve van het resultaat 2011 is in 2010 ingesteld om het 

verwachte negatieve resultaat in 2011 te kunnen dekken. 

Het sociaal herinvesteringsfonds is ingesteld om resultaten van AM Groep te besteden 

binnen het kader van de Wsw (bijvoorbeeeld wachtlijst problematiek of taakstellings-

fluctuaties). Het fonds wordt gevuld met resultaten van AM Groep en de bonus begeleid 

werken. 
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Toelichting op de balans per 31 december

Vlottende passiva Bedragen x € 1.000 

2012 2011

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden

Schulden aan openbare lichamen 67 189

Schulden aan groepsmaatschappijen 734 966

Crediteuren 351 361

Belastingen 730 752

Overige schulden 58 59

Totaal vlottende schulden korter dan één jaar 1.940 2.327

Overlopende passiva

1-1-2012 toevoeging

vrijval / 

besteding 31-12-2012

Vooruitontvangen Irrgang gelden 0 0 0 0

Wachtlijst Wsw gem. H'meer 68 0 68 0

Vooruitontvangen overig 59 0 0 59

Te besteden pilot werken naar 

vermogen (Divosa) 20 0 20 0

Totaal 147 0 88 59

Bedragen x € 1.000 

2012 2011

Totaal overlopende passiva 59 147

Niet in de  balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen:

627 615

Saldo verlofuren (x € 1.000) 488 453

Verplichtingen huur / lease 40 65

Dit bedrag betreft een huurovereenkomst voor een onderkomen tot mei 2015.

Bovengenoemde kosten mogen niet op de balans worden opgenomen volgens de regelgeving BBV.

Grondverplichtingen

17.606  m² grond à 23,49

10.154  m² grond à 4,54

27.760  m² grond Totaal

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen belangrijke bijzondere gebeurtenissen te vermelden na balansdatum.

Hiervan is een gedeelte, groot 10.154 m², bestemd voor agrarische doeleinden. Wanneer in de toekomst AM Groep bedoeld terrein 

aanwendt voor uitbreiding van het bedrijf, zal alsnog een bedrag aan de gemeente Haarlemmermeer verschuldigd zijn aan grond in 

vierkante meters, te vermenigvuldigen met de als dan voor handel en nijverheid geldende grondprijs per vierkante meter, te verminderen 

met de betaalde koopprijs van € 4,54 per m².                                                               

Het vakantiegeld over de periode juni tot en met december van het boekjaar bedraagt 

(incl. werkgeverslasten soc. verzekeringen) (x €1.000)

De van Europese en Nederlandse 

overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen 

voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 

die dienen ter dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren (bedragen x € 1.000)
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Toelichting op de programma rekening

Bedragen x € 1.000

                                                                                                                                                                                                                                   Rekening

Begroting na 

wijziging

Primaire 

begroting Rekening

Omschrijving 2012 2012 2012 2011

Opbrengsten
Omzet en netto toegevoegde waarde

Stafafdelingen

Omzet 209 166 237

Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk 0 0 0

Toegevoegde waarde 209 166 237

Bedrijfsonderdeel d&o

Omzet 166 113 135

Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk 46 17 14

Toegevoegde waarde 120 96 121

Bedrijfsonderdeel werk

Omzet 4.202 4.125 4.181

Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk 1.427 1.170 1.300

Toegevoegde waarde 2.775 2.955 2.881

Bedrijfsonderdeel b&b

Omzet 2.384 2.448 2.307

Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk 37 33 50

Toegevoegde waarde 2.347 2.415 2.257

Totaal

Omzet 6.961 6.852 7.043 6.860

Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk 1.510 1.220 1.436 1.364

Toegevoegde waarde 5.451 5.632 5.607 5.496

Specificatie verschillen in de NTW t.o.v. voorgaand jaar per bedrijfsonderdeel

Stafafdelingen -28

Bedrijfsonderdeel d&o -1

Bedrijfsonderdeel werk -106

Bedrijfsonderdeel b&b 90

Totaal verschil t.o.v. voorgaand jaar -45

De toegevoegde waarde is met € 45.000 afgenomen t.o.v. 2011. In procenten is dit een afname van -0,8%. De belangrijkste oorzaak 

van de afname van de NTW is gelegen in hogere kosten bij de sector wol. Daar stegen de kosten harder dan de omzet. Hier werd 

extra personeel ingehuurd om het werk tijdig af te krijgen. De totale omzet bleef nagenoeg gelijk. Tussen de sectoren vonden kleine 

verschuivingen plaats die vooral te maken hadden met verschuivingen in bezetting.

Begrotingsrechtmatigheid. 

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld in maart van het jaar voorafgaand aan het boekjaar, 

daarna wordt één begrotingswijziging ingediend aan het begin van het boekjaar. Bij  

AM Groep is sprake van één programma. 

 

Overschrijdingen op de begroting hebben plaatsgevonden op de posten: 

Loonkosten Wsw             € 701.000 

Sociale lasten Wsw      96.000 

Uitvoeringskosten en loonkostensubsidies        -365.000 

Per saldo overschrijding lonen Wsw   € 432.000 

Grond en hulpstoffen     € 290.000 

Afschrijving activa     €     2.000 

Diverse lasten      €   51.000 

 

De overschrijding op de lasten past binnen het bestaande beleid en werden gecompenseerd 

door onderuitputting van andere begrotingsposten (deels direct gerelateerd), dan wel hogere 

opbrengsten / baten. Het bestuur wordt elk kwartaal op de hoogte gebracht van de 

afwijkingen op de begroting door middel van een uitgebreid kwartaalverslag. 
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Toelichting op de programma rekening

Bedragen x € 1.000

                                                                                                                                                                                                                                   Rekening

Begroting na 

wijziging

Primaire 

begroting Rekening

Omschrijving 2012 2012 2012 2011

Overige bedrijfsopbrengsten

Overhead AM Werk B.V. / AM Werk Reïntegratie B.V. 123 146 146 146

Resultaat AM Werk B.V. 364 185 185 171

Overige diverse baten AM Groep 43 15 15 57

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 530 346 346 374

Kosten

Lonen Wsw personeel

Loonkosten Wsw personeel 9.151 8.450 8.761 9.582

Sociale lasten Wsw personeel 1.336 1.253 1.364 1.416

Pensioenpremie 1.060 1.047 1.060 1.034

Uitv. kosten en loonk. subs. begeleid werken 910 1.275 1.815 798

Totaal loon en begeleid werken kosten Wsw 12.457 12.025 13.000 12.830

Analyse van de verschillen ten opzichte van voorgaand jaar:

De daling van de lonen Wsw personeel

ten opzichte van 2011 wordt veroorzaakt door:

Lagere bezetting bezetting; 17,6 fte -390

Loonontwikkeling -41

-431

Lagere sociale lasten en pensioenpremies -54

Hogere kosten begeleid werken door 

hogere bezetting 112

Subtotaal 58

Totaal ontwikkeling loonkosten -373

Overige kosten gesubsidieerd personeel

Vervoerskosten Wsw 183 190 215 187

Eigen bijdrage -10 -11 -11 -10

Bedrijfsgeneeskundige zorg 51 59 59 60

Opleidingen 84 154 154 123

Overige personeelskosten 114 104 128 100

Kosten andere doelgroepen 46 0 0 21

Totaal overige kosten gesubsidieerd personeel 468 496 545 481

Overige kosten gesubsidieerd personeel per fte (in € ) 1.131 1.239 1.442 1.114

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel

Lonen ambtelijk personeel 380 411 477 609

Sociale lasten ambtelijk personeel 107 97 112 108

Totaal loonkosten ambtelijk personeel 487 508 589 717

Loonkosten overig niet-gesubsidieerd personeel

Lonen overig niet-gesubsidieerd personeel 2.135 2.168 2.192 2.087

Personeelkosten door derden berekend 6 9 9 15

Totaal kosten overig niet-gesubsidieerd personeel 2.141 2.177 2.201 2.102

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 2.628 2.685 2.790 2.819

Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel 193 200 200 282

De kosten van ambtelijk personeel en overig personeel moeten worden gezien in samenhang met elkaar. Vanaf 

2001 worden nieuwe functionarissen die niet tot de doelgroep behoren, aangenomen in AM Werk B.V., van waaruit 

zij worden gedetacheerd naar AM Groep. Hierdoor hebben zij niet de ambtelijke status. Het verschil in de totale 

loonkosten ten opzichte van 2011 (- € 191.000) wordt veroorzaakt door bezettingsverschillen (2,3 fte lager) waarvan 

4 fte direct produktief die direct aan orders worden doorberekend), algemene loonontwikkeling, verschil instroom ten 

opzichte van uitstroomsalaris en verschillen in sociale lasten en incidentele looncomponenten.
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Toelichting op de programma rekening

Bedragen x € 1.000

                                                                                                                                                                                                                                   Rekening

Begroting na 

wijziging

Primaire 

begroting Rekening

Omschrijving 2012 2012 2012 2011

Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa

Afschrijving materiële activa 663 661 676 684

Voor een specificatie zie bijlage 1.

Rente

Rentelasten vaste geldleningen 27 27 27 34

Overige rentebaten/rentelasten -81 -73 -73 -94

Totaal rentelasten -54 -46 -46 -60

Specificatie van de overige bedrijfskosten

Huren 70 85 73 86

Onderhoudskosten 818 804 681 735

Energieverbruik 200 234 180 217

Belastingen en verzekeringen 135 155 165 124

Indirecte productiekosten 19 12 19 11

Magazijn- en expeditiekosten 0 1 2 1

Verkoopkosten 68 94 94 59

Algemene bedrijfskosten  347 329 336 327

Totaal overige bedrijfskosten 1.657 1.714 1.550 1.560

Diverse lasten 142 91 91 171

Onvoorziene uitgaven 0 50 50 0

Rijks / gemeentelijke bijdrage 12.333 11.746 12.768 12.492

Vrijval bestemmingsreserve 528 142 142 378

Dotatie aan bestemmingsreserve 101 0 0 0

Resultaat na mutaties bestemmingsreserve 587 -10 3 -28

In onderstaand overzicht worden de in de programmarekening verwerkte incidentele baten en lasten weergegeven.

Incidentele baten: Opbrengst desinvesteringen 16.000

Uitkering waarborgfonds 9.000

Resultaat AM Werk BV 182.000

Vrijval Egalisatiereserve 236.000

Vrijval bestemmingsreserve 150.000

593.000

Incidentele lasten: Diverse lasten mbt herinvesteringsfonds 82.000

Dotatie aan bestemmingsreserve 101.000

183.000

De vrijval betreft het bedrag aan afschrijvingen van investeringen die in het verleden zijn gedaan uit de 

bestemmingsreserve, alsmede bestedingen in het kader van het sociaal herinvesteringsfonds en andere 

bestemmingsreserves. De dotatie betreft de bonus begeleid werken over het jaar 2010 die in 2012 is uitbetaald door 

het Rijk. Deze dotatie loopt via de V en W rekening diverse baten en dotatie bestemmingsreserve zoals dit is 

voorgeschreven.

Een belangrijke oorzaak voor de lagere renteopbrengsten is een lager rentepercentage voor uitstaande gelden als 

gevolg van de marktsituatie.

In 2011 is geen bonus begeleid werken over 2010 uitgekeerd door het Ministerie. Deze is in 2012 uitgekeerd. Het bedrag van deze 

uitkering van € 101.250 is opgenomen in de Rijksbijdrage. De bonus voor begeleid werken over 2011 zal pas in 2013 worden 

uitgekeerd.
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SiSa bijlage gemeenschappelijke regeling AM Groep (0261) 2012 (G1B) volgens model CBS

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Het totaal aantal 

geïndiceerde inwoners 

per gemeente dat een 

dienstbetrekking heeft 

of op de wachtlijst 

staat en beschikbaar 

is om een 

dienstbetrekking als 

bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, of artikel 7 

van de wet te 

Het totaal aantal 

inwoners dat is 

uitgestroomd uit het 

werknemersbestand in 

(jaar T), uitgedrukt in 

arbeidsjaren

Het totaal aantal 

gerealiseerde 

arbeidsplaatsen voor 

geïndiceerde inwoners 

in (jaar T), uitgedrukt 

in arbeidsjaren

Het totaal aantal 

gerealiseerde begeleid 

werkenplekken voor 

geïndiceerde inwoners 

in (jaar T), uitgedrukt 

in arbeidsjaren

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G1B / 01 Indicatornummer: G1B / 

02

Indicatornummer: G1B / 

03

Indicatornummer: G1B / 

04

Indicatornummer: G1B / 

05

1 0358 (Aalsmeer) 56,75 5,35 40,73 5,83

2 0362 (Amstelveen) 130,50 12,52 98,22 12,82

3 0394 (Haarlemmermeer) 338,25 19,00 250,05 18,09

4 0437 (Ouder-Amstel) 13,25 1,22 10,27 1,48

5 0451 (Uithoorn) 75,25 5,81 59,58 6,33

6 0034 (Almere) 1,25 0,00 0,00 0,00

7 0344 (Utrecht) 1,00 0,00 0,00 0,00

8 0363 (Amsterdam) 6,00 1,25 1,45 1,00

9 0392 (Haarlem) 6,00 0,00 4,78 1,00

10 0402 (Hilversum) 1,00 0,00 1,00 0,00

11 0405 (Hoorn) 0,00 0,00 0,50 0,00

12 0479 (Zaanstad) 1,00 0,00 0,00 0,00

13 0736 (De Ronde Venen) 1,00 0,00 1,00 0,00

14 0377 (Bloemendaal) 1,25 0,00 0,00 0,00

15 0546 (Leiden) 0,00 0,00 1,00 1,00

16 0599 (Rotterdam) 0,00 0,00 1,00 0,00

17 0637 (Zoetermeer) 0,00 0,44 0,67 0,00

18 1708 (Steenwijkerland) 0,00 0,00 0,31 0,00

19 1676 (Schouwen-Duiveland) 0,00 0,00 1,00 0,00

SZW G1B Wet sociale 

werkvoorziening 

(Wsw)

Wet sociale 

werkvoorziening 

(Wsw)

Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr (SiSa 

tussen 

medeoverheden)

Het openbaar lichaam 

verantwoordt hier per 

gemeente over het 



Deloitte. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Amstelland en de Meerlanden 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Deloitte Accountants B.V. 
Comeniusstraat 8 
1817 MS Alkmaar 
Postbus 270 
1800 AG Alkmaar 

Tel: (088) 2882888 
Fax: (088) 2889702 
www.deloitte.nl 

Wij hebben de (in de jaarstukken op pagina 14 tot en met 27 opgenomen) jaarrekening 2012 van 
de gemeenschappelijke regeling Amstelland en de Meerlanden te Hoofddorp (hierna: AM 
Groep) gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de 
programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de 
SiSa-bijlage. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor het opmaken 
van de jamTekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 
met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als 
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de 
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden (Bado). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften 
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 24362853. 

Memberof 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

130187 RJMG/3113414290 



Deloitte. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de 
door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen 
bestuur op 16 november 2012 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid 
in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor 
onzekerheden 3 %van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Deze 
goedkeuringstolerantie is ontleend aan het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de AM Groep een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 
31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel213, lid 3 onder d Gemeentewet/artikel217, lid 3 onder d Provinciewet 
vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met 
de jaarrekening. 

Alkmaar, 19 april2013 
Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: ing. J.L. Wisse RA 

130187 R/MG/3113414290 



Bijlage 1

                                                                                                                                                                                                                                   

Staat van activa en afschrijvingen boekjaar 2012

Activa omschrijving

Aanschafwaa

rde 1-1

Invest- 

ering

Desinveste

ring

Aanschafw

aarde 31-

12

Afschr. 

Perc.

Af-

schrijving

begin jaar

Af-

schrijving

jaar

Af-

schrijving

terug 

Af-

schrijving

einde jaar

Boek-

waarde

begin jaar

Boek-

waarde

einde jaar

Grond en Terreinen 0% 459.642 0 0 459.642 0,00% 0 0 0 0 459.642 459.642

Bedrijfsgebouwen 2.50% 1.400.260 0 0 1.400.260 2,50% 1.353.339 35.006 0 1.388.345 46.921 11.915

Bedrijfsgebouwen 4% 177.678 0 0 177.678 4,00% 164.155 7.107 0 171.262 13.523 6.416

Bedrijfsgebouwen 5% 3.641.940 0 0 3.641.940 5,00% 3.108.221 162.235 0 3.270.457 533.719 371.484

Bedrijfsgebouwen 6,67% 235.012 0 0 235.012 6,67% 144.704 15.668 0 160.372 90.308 74.640

Bedrijfsgebouwen 10% 746.576 2.093 188.925 559.744 10,00% 639.377 19.500 188.925 469.952 107.199 89.792

Bedrijfsgebouwen 20% 53.678 0 0 53.678 20,00% 22.457 7.918 0 30.375 31.221 23.303

Bedrijfsgebouwen 33% 116.291 0 0 116.291 33,00% 116.291 0 0 116.291 0 0
Totaal bedrijfsgebouwen 6.371.435 2.093 188.925 6.184.603 5.548.545 247.434 188.925 5.607.054 822.890 577.549

Grond, weg en waterbouwkundige werken 0% 187.948 0 0 187.948 0,00% 187.948 0 0 187.948 0 0

Grond, weg en waterbouwkundige werken 6,67% 222.144 0 0 222.144 6,67% 135.064 14.810 0 149.874 87.080 72.270

Grond, weg en waterbouwkundige werken 10% 37.794 0 0 37.794 10,00% 20.314 2.185 0 22.499 17.480 15.295

Totaal grond, weg en waterbouwkundige werken 447.886 0 0 447.886 343.327 16.995 0 360.321 104.560 87.565

Vervoermidd 20% 1.189.230 107.949 49.978 1.247.201 20,00% 806.837 156.568 49.978 913.427 382.393 333.774

Vervoermidd 33,33% 4.924 0 0 4.924 33,33% 4.924 0 0 4.924 0 0

Totaal vervoermidd. 1.194.154 107.949 49.978 1.252.125 811.761 156.568 49.978 918.351 382.393 333.774

Machines, apparaten en installaties 0% 165.779 0 0 165.779 0,00% 165.779 0 0 165.779 0 0

Machines, apparaten en installaties 6.67% 48.493 0 0 48.493 6,67% 40.566 3.233 0 43.799 7.926 4.693

Machines, apparaten en installaties 10% 470.996 0 110.612 360.384 10,00% 353.414 30.988 110.612 273.791 117.582 86.594

Machines, apparaten en installaties 20% 638.604 160.888 28.841 770.651 20,00% 371.587 116.145 27.678 460.054 267.017 310.597

Machines, apparaten en installaties 33,33% 305.325 17.227 63.632 258.920 33,33% 174.870 71.623 63.632 182.862 130.454 76.058

Machines, apparaten en installaties 50% 8.346 0 8.347 -1 50,00% 8.347 0 8.347 0 0 0

Totaal machines, apparaten en installaties 1.637.543 178.115 211.432 1.604.226 1.114.563 221.989 210.269 1.126.285 522.979 477.942

Overige materiele vaste activa 10% 385.979 0 12.082 373.897 10,00% 289.802 17.549 12.082 295.269 96.177 78.628

Overige materiele vaste activa 20% 163.538 0 8.862 154.676 20,00% 153.767 2.748 8.862 147.653 9.771 7.023

` 549.517 0 20.944 528.573 443.569 20.297 20.944 442.922 105.948 85.651

Totaal vaste activa 10.660.177 288.157 471.279 10.477.055 0,00% 8.261.766 663.283 470.116 8.454.933 2.398.411 2.022.122



Bijlage 2

                                                                                                                                                                                                                                   

Staat van leningen (bedragen x €  1.000)

Oorspronke- Jaar van Rente- Restant In het jaar Restant Aflossing Lang-

Omschrijving lijk bedrag de laatste percen- Rente leningen opgenomen Aflossing bedrag komend lopende

Verstrekker lening aflossing tage    boekjaar begin boek- leningen boekjaar van de boekjaar schuld

jaar lening

BNG Lening nr. 1 1.815 2014 4,21 9 272 0 91 181 91 90

BNG Lening nr. 2 453 2015 6,65 6 90 0 22 68 23 45

BNG Lening nr. 3 681 2017 4,80 11 204 0 34 170 34 136

Totaal 2.949 26 566 0 147 419 148 271

 



Bijlage 3

Gemeente

Aalsmeer 157.675 57.396 32.782 133.061

Amstelveen 344.089 76.168 420.257

Haarlemmermeer 772.126 18.936 153.873 907.063

Ouder Amstel 8.392 6.027 14.419

Uithoorn 58.710 41.798 38.400 55.312

Totaal 1.340.992 118.130 307.250 1.530.112

Overzicht aantal fte per gemeente per 31-12-2012

Gemeente

Aalsmeer 39,3

Amstelveen 102,2

Haarlemmermeer 245,6

Ouder Amstel 9,7

Uithoorn 56,5

Overigen 13,0

Totaal 466,3

Aantal fte per 31-12-

2012

Overzicht sociale herinvesteringsreserve die ter beschikking staan van de deelnemende gemeenten

Toegevoegd 

in 2012

Beginstand  1-1-

2012

Totaal ter 

beschikking van de 

gemeente eind 2012

Besteed in 

2012

Aalsmeer 
8% 

Amstelveen 
22% 

Haarlemmer-meer 
53% 

Ouder Amstel 
2% 

Uithoorn 
12% 

Overige gemeenten 
3% 

Verdeling van de bezetting (fte) per  
31 december 2012 naar declaratiegemeente  

in % 



 

Jaarrekening 2012 
AM Werk Reïntegratie BV 

 

 
 



 



AM Werk Reïntegratie B.V.

Hoofdweg 583, 2131 MT HOOFDDORP

Postbus 53, 2130 AB HOOFDDORP

Telefoon 023-5661566

Telefax   023-5661569

KvK nummer 34217531

AM Werk Reïntegratie B.V. 
 
 
 

Jaarrekening 2012 
 



2

Inhoudsopgave

Pagina

Voorwoord 3

Balans 4

Winst- en verliesrekening 5

Toelichting op de jaarrekening 6/8

Toelichting op de balans 9/10

Toelichting op de winst- en verliesrekening 11/12

Overige gegevens 13



3

Voorwoord 
 
AM Werk Reïntegratie B.V. vormt zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de omzetbelasting 
een fiscale eenheid met AM Groep. AM Groep is eigenaar van alle aandelen van AM Werk B.V.  
AM Werk B.V is eigenaar van de aandelen van AM Werk Reïntegratie B.V. De directie, de acquisitie 
alsmede de administratie worden gevoerd door AM Groep. 
 
Ontwikkelingen in 2012 
 
Het resultaat in 2012 komt uit op  € 228.000. Dit is € 62.000 hoger dan het resultaat in 2011. De 
belangrijkste oorzaak was de toename van de netto omzet als gevolg van een toename van het aantal 
reïntegratietrajecten en het aantal Wsw medewerkers in begeleid werken. Ten opzichte van de 
begroting bleef het onderdeel begeleid werken achter doordat er minder mensen werden geplaatst 
dan was begroot. 
 
Per eind 2012 waren er 6,4 fte trajectbegeleiders, leiding en administratie werkzaam bij 
AM Werk Reïntegratie B.V. Hiermee was de bezetting gelijk aan eind 2011. 
 
In tabel 1 is het aantal aanmeldingen voor reïntegratietrajecten, begeleid werken trajecten en 
aanmeldingen voor het Haarlemmermeers Leerwerkbedrijf weergegeven.  
 
Uit deze tabel is te lezen dat in het derde en vierde kwartaal van 2012 het aantal aanmeldingen voor 
het Haarlemmermeers Leerwerkbedrijf is toegenomen en ook dat het aantal andere trajecten in het 
vierde kwartaal is toegenomen.  
 

Tabel 1: Aanmeldingen per maand in 2012       
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T
o

ta
a
l 

Begeleid werken 46 1 2 1  4 2 2   1 1 9   69 
Haarlemmermeers 
Leerwerkbedrijf 5 6 11 3 3 4 3 3     13 17 68 

Re-integratietrajecten 6 1 5 7 8 15 9 11 11 32 14 6 125 

Totaal 57 8 18 11 15 21 14 14 12 33 36 23 262 

 

Winstbestemming 

De winst van AM Werk Reïntegratie B.V. zal volledig worden uitgekeerd aan AM Werk B.V. 
 

Verwachtingen voor 2013 
De inkomsten uit reïntegratietrajecten zullen in 2013 naar verwachting dalen. Dit wordt vooral 
veroorzaakt doordat de beschikbare budgetten voor het WWB  werkdeel onder druk staan als gevolg 
van bezuinigingen bij het Rijk. Daarnaast heeft het bestuur van AM Groep eind 2012 besloten het 
begeleid werken niet langer uit te besteden aan AM Werk Reïntegratie B.V. Dit zal tot gevolg hebben 
dat het resultaat voor 2013 zal dalen tot naar verwachting € 10.000. Vanaf 1 januari 2013 wordt dit 
uitgevoerd door AM Groep. 
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Enkelvoudige balans AM Werk Reïntegratie B.V. per 31 december 2012 

Na resultaatbestemming 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011

€ € € €

Activa Passiva

A Vaste activa - - C Eigen vermogen

1 Geplaatst kapitaal 18.000 18.000

2 Onverdeeld resultaat 0 0

Totaal vaste activa 0 0 Totaal eigen vermogen 18.000 18.000

B Vlottende activa D Kortlopende schulden en 

1 Onderhanden projecten 27.000 0 overlopende passiva 539.651 386.436

2 Vorderingen en overlopende activa 433.322 397.151

3 Liquide middelen 97.329 7.285

Totaal vlottende activa 557.651 404.436 Totaal kortlopende passiva 539.651 386.436

Totaal 557.651 404.436 Totaal 557.651 404.436
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening  2012 AM Werk Reïntegratie B.V.

Jaar Begroting Jaar

2012 2012 2011

€ € €

Bruto-marge 780.652 979.000 532.369

Personeelskosten 453.849 531.000 216.766

Overige bedrijfskosten 101.912 188.000 150.718

Som der kosten 555.761 719.000 367.484

Bedrijfsresultaat 224.891 260.000 164.885

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3.240 0 1.115

Rentelasten en soortgelijke kosten 131 4.000 0

3.109 -4.000 1.115

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 228.000 256.000 166.000

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 228.000 256.000 166.000

Buitengewone baten 0 0 0

Buitengewone lasten 0 0 0

Belastingen buitengewoon resultaat 0 0 0

Buitengewoon resultaat na belastingen 0 0 0

Resultaat na belastingen 228.000 256.000 166.000
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851.450

Toelichting op de jaarrekening 

Algemeen 
 
Activiteiten 
De activiteiten van AM Werk Reïntegratie B.V., statutair gevestigd te Hoofddorp, bestaan voornamelijk 
uit reïntegratie activiteiten ten behoeve van gemeenten, UWV en bedrijven. 
  
Groepsverhoudingen 
De gemeenschappelijke regeling AM Groep, gevestigd aan de Hoofdweg 583, 2131 MT te Hoofddorp 
staat aan het hoofd van de groep rechtspersonen. AM Werk Reïntegratie B.V. maakt deel uit van de 
groep, waarvan AM Groep aan het hoofd staat. Omdat AM Groep een openbaar lichaam is en daarom 
moet voldoen aan de BBV wordt AM Werk Reïntegratie B.V. niet geconsolideerd met AM Groep omdat 
dit in het kader van de BBV niet is toegestaan. De financiële gegevens van AM Groep zijn vastgelegd in 
een programma verantwoording. Deze is verkrijgbaar bij het handelsregister van de kamer van 
Koophandel te Haarlem (KvK nummer 34328759). 
 
Overzicht van de verbonden partijen: 
 
Naam   Statutaire zetel  Aandeel in het    KvK nummer 
                                                                            geplaatste kapitaal 
AM Werk B.V.  Hoofddorp  100%    34098490 
 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengsten van diensten worden 
opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan 
dezelfde periode toegerekend. 
 
Stelselwijziging 
In de jaarrekening 2012 zijn ter verbetering van het inzicht de grondslagen voor de indeling en andere 
aspecten van de presentatie, waaronder het groeperen van posten, het samenvoegen van posten, het 
ontleden van posten en het rangschikken van posten gewijzigd. De vergelijkende cijfers van het 
voorafgaande boekjaar en de begrotingscijfers zijn hieraan aangepast. De wijziging heeft geen effect op 
het vermogen en resultaat. 
 
Pensioenverplichtingen 
De medewerkers van AM Werk Reïntegratie B.V. zijn in dienst van AM Werk B.V. en worden 
gedetacheerd naar AM Werk Reïntegratie B.V. Pensioenverplichtingen liggen derhalve bij  
AM Werk B.V. als werkgever. 
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 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Onderhanden projecten 
De post onderhanden projecten betreft uitgevoerde werkzaamheden die nog niet gefactureerd 
kunnen worden onder aftrek van vooruit gefactureerde bedragen voor werkzaamheden waarvoor nog 
niet de volledige prestatie is geleverd en nog te betalen kosten die in relatie staan met het 
uitgevoerde werk. Het betreft voornamelijk het deel van de reïntegratietrajecten dat is uitgevoerd 
maar nog niet kan worden gefactureerd (percentage of completion methode). De winst wordt derhalve 
gelijkelijk verdeeld over de periode dat het traject loopt.  

 
Voor trajecten met een no cure less pay clausule en overige reïntegratietrajecten wordt de volgende 
berekening gehanteerd. 
De op balansdatum lopende activiteiten van trajecten zijn gewaardeerd op 50% van de waarde in 
verband met de no cure less pay regelingen. Een deel van de trajecten is gewaardeerd tegen 90% 
van de waarde omdat hierover als zodanig afspraken zijn. 
 
Voor trajecten van het Haarlemmermeersleerwerkbedrijf wordt de volgende berekening gehanteerd. 
De op balansdatum lopende trajecten worden gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde in 
verhouding tot de verlopen termijn van het traject in verhouding tot de te verwachten duur van het 
traject. Doordat de termijn kan variëren van 6 maanden tot 24 maanden is hiervoor een verwachte 
looptijd per traject gehanteerd. In verband met een deel no cure less pay worden deze trajecten 
gewaardeerd tegen 90% van de hierboven berekende waarde. Een deel van de trajectprijs is vooruit 
gefactureerd. Het gefactureerde deel dat nog niet is uitgevoerd wordt van het onderhanden werk 
afgetrokken. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Handelsdebiteuren, vorderingen op groepsmaatschappijen en overlopende activa zijn opgenomen 
tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn ook hier opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Deze 
verplichtingen omvatten binnen één jaar vervallende schulden. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat 
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan 
op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze 
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
 
Kostprijs van de omzet 
De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande 
uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en 
indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 
 
Bezoldiging bestuurders 
Het bestuur van AM Werk B.V. wordt gevormd door de directeur. Omdat het bestuur bestaat uit één 
enkele natuurlijke persoon is een opgave van de bezoldiging achterwege gelaten. Er zijn geen 
garanties afgegeven door of aan de bestuurder. Er zijn geen vorderingen op de bestuurder. Er is 
geen Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht.  
 
Belastingen 
AM Werk Reïntegratie B.V. is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. 
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Toelichting op de enkelvoudige balans AM Werk Reïntegratie B.V.

31-12-2012 31-12-2011

A Vaste activa

B Vlottende activa

1 Onderhanden projecten

Onderhanden werk nog te factureren 27.000 0

2 Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 114.442 154.239

Vorderingen op groepsmaatschappijen (AM Groep) 318.880 240.216

Vorderingen op groepsmaatschappijen (AM Werk B.V.) 0 0

Overlopende activa 0 2.696

433.322 397.151

Op 31 december 2012 zijn er geen openstaande debiteuren ouder dan 1 jaar. Per 20 februari 2013

bedraagt de post openstaande debiteuren € 17.438.

3 Liquide middelen 97.329 7.285

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep.

Totaal 557.651 404.436

Het onderhanden werk bestaat uit trajecten die in uitvoering zijn, maar nog niet gefactureerd kunnen worden 

(voor de waardering van het onderhanden werk wordt verwezen naar de toelichting bij de grondslagen).

Van het totaal van de vorderingen en overlopende activa heeft een bedrag van € 0 een 

resterende looptijd langer dan 1 jaar.
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Toelichting op de enkelvoudige balans AM Werk Reïntegratie B.V.

31-12-2012 31-12-2011

C Eigen Vermogen

1 Geplaatst kapitaal 18.000 18.000

D Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 167.617 91.756

Onderhanden projecten 0 0

Schulden aan groepsmaatschappijen (AM Groep) 0 0

Schulden aan groepsmaatschappijen (AM Werk B.V.) 295.602 187.680

Overige schulden 11.432 26.000

Nog te betalen subsidies begeleid werken 65.000 81.000

Totaal 539.651 386.436

Totaal 557.651 404.436

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt € 18.000, bestaande uit € 18.000 gewone 

aandelen. Het totaal aantal geplaatste aandelen is 18.000 a € 1,-. Het geplaatst kapitaal is 

gedurende het boekjaar niet gewijzigd. De aandelen zijn voor 100% in het bezit van AM Werk 

B.V.

De kortlopende schulden hebben voor een bedrag van € 0 betrekking op schulden aan 

deelnemingen waarin de groep invloed van betekenis kan uitoefenen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Er zijn geen verplichtingen van materieel belang die niet uit de balans blijken. 
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening AM Werk Reïntegratie B.V. 

vóór resultaatbestemming

Jaar Begroting Jaar

2012 2012 2011

€ € €

Bruto marge

Netto-omzet 

Netto-omzet AM Werk Reintegratie B.V. 1.399.343 2.006.000 1.450.002

Netto-omzet overig 8.700 0 0

Mutatie onderhanden werk 53.000 0 -30.000

1.461.043 2.006.000 1.420.002

Inkoopwaarde 

Directe kosten AM Werk Reintegratie B.V. 696.391 1.027.000 872.633

Directe kosten overig 0 0 0

Mutatie te betalen loonsubsidie bw -16.000 0 15.000

680.391 1.027.000 887.633

Bruto-marge 

AM Werk Reintegratie B.V. 702.952 979.000 577.369

Overig 8.700 0 0

Mutatie onderhanden werk 53.000 0 -30.000

Mutatie te betalen loonsubsidie bw 16.000 0 -15.000

 780.652 979.000 532.369

Personeelskosten

Lonen en salarissen 430.636 497.000 187.588

Overige personeelskosten 23.213 34.000 29.178

Totaal personeelskosten 453.849 531.000 216.766

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

Huur 2.496 32.000 28.960

Schoonmaakkosten 3.146 3.000 2.608

5.642 35.000 31.568

Verkoopkosten

Reclame en advertenties 338 14.000 3.738

Representatie/verblijfkosten 1.926 6.000 1.134

Overige verkoopkosten 0 0 1.045

2.264 20.000 5.917

De loonkosten hebben betrekking op reintegratieconsulenten en doorbelaste kosten 

van de manager en en teamleider.
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening AM Werk Reïntegratie B.V. 

vóór resultaatbestemming

Jaar Begroting Jaar

2012 2012 2011

€ € €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 18 1.000 928

Contributies/abonnementen 2.794 7.000 -2.446

Telefoon 1.660 5.000 3.654

Accountantskosten 0 0 2.612

Assurantiën 0 1.000 211

Diverse kosten 6.742 8.000 6.337

11.214 22.000 11.296

Overige algemene kosten

Huur inventaris 152 156

Onderhoudskosten inventaris en machines / 

software 640 2.000 781

Doorberekende overheadkosten AM Groep 82.000 101.000 101.000

Overige algemene kosten 0 8.000 0

 82.792 111.000 101.937

Totaal overige bedrijfskosten 101.912 188.000 150.718

Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3.240 0 1.115

Rentelasten en soortgelijke kosten 131 4.000 0

3.109 -4.000 1.115

Resultaat 228.000 256.000 166.000
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Aldus opgemaakt Aldus vastgesteld in de algemene

aandeelhoudersvergadering

Datum: maart 2013 Datum: 19 april 2013

Directeur, dhr. A.W. van den Hoed Voorzitter, dhr. S. Bak

Overige gegevens

Statutaire regel betreffende de bestemming van het resultaat

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012

De jaarrekening 2012 is vastgesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 

19 april 2013. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat

vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012

De directie stelt voor het resultaat over het boekjaar 2012 ten bedrage van € 228.000

als dividend uit te keren aan de enige aandeelhouder AM Werk B.V. 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum zijn er geen gebeurtenissen voorgevallen die van materieel belang zijn op de 

jaarrekening van AM Werk Reïntegratie B.V. en die niet in deze jaarrekening zijn vermeld.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

In artikel 23 van de statuten van de vennootschap staat het volgende opgenomen betreffende 

de resultaatbestemming: De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.

Op deze jaarrekening is geen controle uitgevoerd door de accountant. Wel zijn deze cijfers beoordeerd 

voor de geconsolideerde jaarrekening van AM Werk B.V.



 

 

Aan   : dagelijks bestuur AM Groep 
 
Van   : Anton van den Hoed 
 
Betreft  : begrotingswijziging 2013-1 
 
Datum  : maart 2013 
 

 

 

Geachte leden, 

Bijgaand ontvangt u de begrotingswijziging 2013-1 van AM Groep met bijlagen. 

In het jubileumjaar waarin AM Groep haar 40-jarig bestaan viert, hangen er donkere wolken boven het 

landschap van de WSW. Waar in 2013 de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) niet werd ingevoerd 

wordt in 2014 naar verwachting de Participatiewet ingevoerd. Hoewel de details van deze wet nog niet 

bekend zijn, belooft hetgeen in het regeerakkoord is afgesproken niet veel goeds voor de WSW. Zo 

worden de bezuinigingen naar verluidt gewoon doorgevoerd, zij het een jaar later en uitgesmeerd over 

6 in plaats van 4 jaar. De rijksbijdrage zal afnemen met €  4.000 per se in 6 jaar tijd naar een bedrag 

van €  22.000. Dit met gelijkblijvende of stijgende loonkosten (op basis van de huidige bezetting 458 

se betekent dit € 1.832.000 minder rijksbijdrage per jaar). 

Daarnaast krijg AM Groep te maken met een krimp in de WSW populatie van naar verwachting 4% 

per jaar. Daarnaast zullen door de verwachte krimp inefficiëntie- en frictiekosten ontstaan.  

Echter voor 2013 is er ook goed nieuws. Door het uitstellen van de WWnV en door efficiëntie- 

verbeteringen hebben wij het verwachte verlies (primaire begroting 2013) van -/- € 1.118.000 weten 

terug te brengen naar een verwacht verlies van -/- € 123.000. Hierdoor kan AM Groep in ieder geval 

een jaar langer door met de beschikbare reserves. 

In de toelichting en bijlage wordt de begrotingswijziging uitgebreid toegelicht. Hieronder worden de 

belangrijkste punten aangehaald. 

Belangrijkste punten uit deze begrotingswijziging 

Jubileum 

Zoals hiervoor al aangegeven, bestaat AM Groep in 2013 40 jaar. Voor eventuele activiteiten ter 

gelegenheid van dit jubileum hebben wij in de begroting een bedrag van € 25.000 gereserveerd. Deze 

activiteiten zullen zoveel mogelijke een maatschappelijk karakter hebben. 

  



 

 

Taakstelling, rijksbijdrage en loonkosten WSW 

De taakstelling is verhoogd van de verwachte 436 se naar de toegekende 458 se. Deze toename van 

22 se veroorzaakt een hogere rijksbijdrage maar ook hogere loonkosten. Daarnaast stijgt de begrote 

rijksbijdrage omdat de voor 2013 geplande bezuinigingen geen doorgang hebben gevonden. De 

rijksbijdrage stijgt met € 1.023.000, terwijl de loonkosten, mede onder invloed van wijzigingen in de 

uitvoering van begeleid werken en een verwacht groter aantal mensen in begeleid werken, slechts met 

€ 132.000 stijgt. Hier staan dan wel hogere loonkosten tegenover van niet-gesubsidieerden die het 

begeleidwerken uitvoeren (deze niet-gesubsidieerden zaten voorheen bij AM Werk Reïntegratie B.V., 

zie ook de bijlage bij de begroting voor een uitgebreide toelichting). 

Netto toegevoegde waarde  

De NTW hebben wij met € 43.000 verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de hogere 

taakstelling van 22 fte, waarvan 14 fte meer omzet gaat genereren (de overige 8 fte zijn aan begeleid 

werken toegevoegd en genereren daardoor geen omzet). 

Financiële uitwerking “plan van aanpak sturing op AM Groep op basis van prestatieafspraken” 

In januari 2013 is het plan van aanpak sturing AM Groep op basis van prestatieafspraken door het 

bestuur van AM Groep vastgesteld, onder voorbehoud van de financiële vertaling van het 

doorstroommodel naar de exploitatie. Dit voorbehoud was gemaakt omdat bleek dat in het rapport 

geen rekening was gehouden met financiële ontwikkelingen in de exploitatie van AM Groep. Deze 

ontwikkelingen betreffen: 

Financiële ontwikkelingen ten opzichte van de berekenmethode plan van aanpak: 

 Loonkosten verhoging 1,5%      € 180.000 

 Stijging rijksbijdrage       €   84.000 -/- 

 WW premie verhoging       €   90.000 

 Schatkist bankieren       €   30.000 

 Omzet lager door prijsdruk      € 150.000 

 40 jarig jubileum       €   25.000 

 AM Werk Reïntegratie lagere winst t.o.v. zelf uitvoeren van begeleid  
werken door AM Groep is neutraal     

 Prijsontwikkeling op de omzet en overige prijsontwikkeling  
(inkopen en ambtelijke salarissen) zijn per saldo ongeveer gelijk               

 Totaal mutaties ten opzichte rekenmethode plan van aanpak  € 391.000 
        

Met gebruik making van de rekenmethode en bovenstaande mutaties zou het exploitatieresultaat van 

AM Groep uitkomen op een verlies van circa -/- € 744.000. 

Afgesproken is dat het exploitatieresultaat van -/- € 123.000 zoals dat door AM Groep is voorgelegd 

een reële basis is voor de begroting 2013 en dat de rekenmethode in de loop van de tijd zal worden 

aangescherpt. Om zo bij de begroting wijziging van 2014 de dan goedgekeurde methode te gaan 

toepassen. 

Het voorgestelde doorstroommodel is vertaald in een doorstroommatrix om met behulp van dit model 

wijzigingen in het aantal plaatsen per trede van de werkladder inzichtelijk te maken. Dit model is als 

bijlage 4 bij deze begrotingswijziging opgenomen. 

 



 

 

Tevens is een model ontwikkeld om ook de kosten en opbrengsten per trede op de werkladder (totaal 

en per fte) inzichtelijk te maken. Dat model is als bijlage 5 toegevoegd aan de begroting. Bij de 

modellen wordt een aparte toelichting bijgevoegd 

Beide modellen zijn in ontwikkeling om ze verder te vervolmaken. In de kwartaal rapportages aan het 

bestuur worden beide modellen opgenomen om de realisatie te monitoren. Op deze wijze krijgen de 

gemeenten meer inzicht op de exploitatie van AM Groep. 

De modellen en de inhoud van de modellen hebben wij met de beleidsmedewerkers besproken en 

afgestemd tijdens ons overleg op 19 februari 2013. 

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om e.e.a. verder toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

AM Groep 

 

 

Anton van den Hoed 

Algemeen directeur 



  



Begrotingswijziging 2013-1 
 
 

AM Groep 

 
 



 



 1Begrotingswijziging 2013-1

BEDRAGEN  X  € 1.000

BEGROTINGSWIJZIGING

OMSCHRIJVING PRIMAIRE 2013-1 NIEUWE

BEGROTING BEGROTING

2013 BIJ AF 2013

Opbrengsten
Netto toegevoegde waarde 5.111 43 5.154

Gemeentelijke bijdrage 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 115 115

Netto opbrengsten 5.226 43 0 5.269

Bedrijfskosten
Overige kosten WSW-personeel 467 20 447

Loonkosten niet-gesubsidieerd en overig personeel 2.608 22 2.630

Overige kosten niet-gesubsidieerd en overig pers. 200 47 153

Afschrijvingskosten activa 632 32 600

Rente lasten / rente baten -34 14 -20 

Overige bedrijfskosten 1.756 2 1.758

Diverse lasten 104 104

Onvoorziene uitgaven 50 50

Subtotaal bedrijfskosten 5.783 38 99 5.722

Bedrijfsresultaat -557 104 -453 

Rijksbijdrage 10.856 1.023 11.879

Lonen en sociale lasten WSW-werknemers              Af:                                        11.555 132 11.687

Rijksbijdrage resultaat -699 891 192

Exploitatieresultaat uit normale 

bedrijfsvoering -1.256 995 -261 

Mutaties bestemmingsreserves (onttrekking) 138 138

Exploitatieresultaat na mutaties 

bestemmingsreserves -1.118 995 -123 

Overzicht exploitatieresultaat zonder gemeentelijke bijdrage

Exploitatieresultaat -1.118 995 -123 

Bijdrage gemeenten 0 0
Exploitatieresultaat zonder gemeentelijke 

bijdrage -1.118 995 0 -123 

Aldus opgemaakt Aldus vastgesteld in de openbare bestuursvergadering

Datum:     januari 2013 Datum:  22 maart 2013

Algemeen directeur dhr. A.W. van den Hoed Voorzitter, dhr. S. Bak

Controller, dhr. A.P. van Abswoude Secretaris, dhr. A.W. van den Hoed

MUTATIES

Programma begroting AM Groep
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  Toelichting bij begrotingswijziging 2013-1 

Toelichting bij de begrotingswijziging 2013-1 
 
Voor u ligt de eerste begrotingswijziging voor het boekjaar 2013. De begrotingswijziging bestaat uit 
een exploitatieoverzicht (pagina 1). De begrotingswijziging geeft de primaire begroting weer en de 
mutaties in de betreffende begrotingsposten en vervolgens in de laatste kolom de gewijzigde 
begroting voor 2013. Daarnaast treft u 4 bijlagen aan die geen deel uitmaken van de begroting maar 
als toelichting op de begroting moeten worden beschouwd. 
 
Deze toelichting 
 
Bijlage 1 
- Specificatie van de begrotingsposten (pagina 1 t/m 3) 
 
Bijlage 2 
- Investeringsplan 2013-2018 met toelichting 
 
Bijlage 3 
- Personeelsplan 2013-2014 met toelichting 
 
Bijlage 4  
Doorstroom matrix 
 
Bijlage 5 
Kosten per trede op de werkladder en kostprijs per fte per trede op de werkladder (op basis van 
begrotingscijfers) 
 

Toelichting bij het exploitatieoverzicht en bijlage 1 (bladzijde 2 t/m 4) 
Deze begrotingswijziging is samengesteld aan de hand van het investeringsplan en het 
personeelsplan zoals bijgevoegd in de bijlagen 2 en 3 
 
Deze plannen zijn samengesteld aan de hand van de concept bedrijfsplannen van de 
bedrijfsonderdelen. 
 
 Daarnaast is  de doorstroommatrix bijlage 4 zoals die is opgesteld in overleg met de beleidsgroep van 
de gemeenten gebruikt bij het opstellen van deze begrotingswijziging.  
 
In bijlage 5 is de begroting uitgewerkt naar kosten en opbrengsten per werksoort en per fte.. 
 
 In deze begrotingswijziging is er van uitgegaan dat de gemeenten per gerealiseerde fte, die 
werkzaam is bij AM Groep, de volledige rijksbijdrage aan AM Groep doorbetalen. Daarnaast is er in 
deze begrotingswijziging van uitgegaan dat gemeenten in 2013 geen nieuwe re-integratie contracten 
gunnen, dit omdat hierover door de gemeenten geen duidelijkheid is gegeven. 
 
Jubileum jaar 
In 2013 viert AM Groep het 40 jarig jubileum. Ondanks de bezuinigingen waar wij mee geconfronteerd 
worden is ons voorstel om toch in een beperkte vorm aandacht te geven aan dit jubileum. Ons 
voorstel is om een bijeenkomst met maatschappelijk karakter te organiseren voor (potentiele) 
werkgevers en een kleinschalige activiteit (barbeque) voor de medewerkers. Wij stellen voor een 
bedrag van € 25.000 in de begroting op te nemen voor deze activiteiten,. 
 
Samenvatting 
In de primaire begroting voor 2013 was een negatief resultaat begroot van  - € 1.118.000. In deze 
gewijzigde begroting komt het verwachte resultaat op - € 123.000. Dit is een verbetering van € 
995.000. 
 
Deze verbetering wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de WWnV die in 2013 in zou gaan, 
niet is doorgegaan. Hierdoor is enerzijds de rijksbijdrage in 2013 niet verlaagd en is anderzijds de 
aangekondigde krimp in de taakstelling voor 2013 niet doorgegaan.  
 
Daarnaast zijn in deze begrotings-wijziging een aantal begrotingsposten opnieuw bekeken en 
gewijzigd aan de aangepaste bedrijfsvoering en verwachte ontwikkelingen, voor zover die in de 
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primaire begroting al niet waren meegenomen. Dit heeft geresulteerd in een verbetering in het 
bedrijfsresultaat van € 104.000. 
 
De taakstelling WSW is toegenomen ten opzichte van de primaire begroting van 426 naar 448. Deze 
toename leidt bij een aantal posten tot een toename van kosten en opbrengsten. 
 
Ontwikkeling als leerwerkbedrijf 
In 2013 wordt opnieuw aandacht besteed aan de verdere uitplaatsing van WSW-medewerkers in 
begeleid werken. Zo is ons streven dat eind 2013 naar verwachting 74 fte in begeleid werken zijn 
geplaatst (16,5% van het WSW personeelsbestand). Dit is een verwachte toename van 23,2 fte ten 
opzichte van de eindstand 2012. Voor de realisatie van dit aantal zijn wij afhankelijk van de “wil” van 
de medewerkers en de mogelijkheden tot plaatsing bij bedrijven en (semi)overheid.  
 
Tevens blijft AM Groep zich inzetten om medewerkers vanuit intern, buiten te plaatsen (groen, 
schoonmaak en detacheren).  
 
Ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe wetgeving (eerst de WWnV, nu de Participatiewet) 
zijn in 2012 de interne processen die te maken hebben met re-integratie en ontwikkeling van WSW 
medewerkers gestroomlijnd tot één proces. Dit proces is per 1 januari 2013 geïmplementeerd. Op 
deze wijze kan AM Groep de komende jaren de verschillende doelgroepen en klanten nog beter 
bedienen. 
 
Daarnaast staat  2013 in het teken van de voorbereidingen op de Participatiewet. Uiteindelijk bepalen 
de individuele gemeenten welke rol voor AM Groep is weggelegd bij de uitvoering van de 
Participatiewet. 
 
In onderstaande toelichting worden de belangrijkste mutaties per kostencategorie nader toegelicht. 
 

Opbrengsten 
 
Netto toegevoegde waarde (NTW) 
De NTW vertoont ten opzichte van de primaire begroting 2013 een stijging van € 43.000 (0,8%). 
 
Overige bedrijfsopbrengsten 

 Het betreft hier de toegerekende overheadkosten en de verwachte winst op basis van de 
lopende contracten van gemeenten en re-integratie ten behoeve van bedrijven en het UWV. 

 

Bedrijfskosten 
Overige kosten WSW-personeel 
De overige kosten voor WSW-personeel nemen per saldo af met € 20.000. Deze afname wordt 
veroorzaakt door: 

 Hogere kosten voor vervoerskosten woon-werkverkeer. 

 Hogere kosten voor opleidingen door hogere bezetting WSW. 

 Lagere kosten voor opleidingen 

 Lagere kosten voor werkkleding. 

 Lagere overige kosten. 
 
De kosten voor opleiding waren begroot op 2% van de loonkosten. Dit percentage blijkt in de praktijk 
te hoog omdat de vermindering afdracht ten goede komt van de opleidingskosten. Hierdoor is 1,5% 
van de loonkosten  genoeg gebleken. 
 
De overige kostenposten binnen deze categorie blijven gelijk. 
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Loonkosten niet-gesubsidieerd en overig personeel 
Het betreffen hier personeelsleden met een ambtelijke status die bij AM Groep werken en overig 
personeel dat vanuit AM Werk B.V. is gedetacheerd bij AM Groep. De hier bedoelde personeelsleden 
worden aangeduid als “niet-gesubsidieerden”.  
 
 
De begrote bezetting van niet-gesubsidieerden, staf en leidinggevend personeel neemt toe met 4,2 fte 
ten opzichte van de primaire begroting. Daarentegen daalt het aantal direct omzet genererende 
medewerkers met 1 fte (zie ook de toelichting bij het personeelsplan). De stijging bij de staf wordt 
veroorzaakt doordat begeleid werken in 2013 door AM Groep wordt uitgevoerd (2 fte). Eerder werd 
deze formatie begroot en gerealiseerd bij AM Werk Reïintegratie BV.  Daarnaast is sprake van 
versterking van de leiding bij de groen afdelingen, een tijdelijke invulling van een langdurig zieke en 
een toename in verband met de hogere bezetting WSW. De loonkosten stijgen met  
€ 22.000. De stijging is beperkt doordat in de loonkostendoorbelasting een lager percentage opslag 
wordt gerekend. (3% in plaats van 6,5%). Dit als gevolg van een lopende discussie omtrent de 
mogelijke vennootschapsbelastingplicht voor AM Werk B.V. Mede als gevolg hiervan is het resultaat 
van AM Werk B.V. lager dan gebruikelijk. Ten opzichte van de huidige bezetting (november 2012) is 
er sprake van een afname van 19,6 fte. De loonkosten zijn opnieuw berekend aan de hand van de 
laatst bekende gegevens (november 2012) ten aanzien van de sociale premies, loonkosten en 
dergelijke. 
 
Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel 
Deze kosten nemen per saldo af met € 47.000 af ten opzichte van de primaire begroting.  
 
De wijzigingen zijn als volgt: 
Opleidingskosten   - € 32.000 
Aanstellingskosten  -  € 13.000 
Werkkleding      €   4.000 
Overige kosten (FPU e.d.) -  €   6.000 
 
Afschrijvingskosten activa 
De afschrijvingskosten nemen af met € 32.000 ten opzichte van de primaire begroting als gevolg van 
minder investeringen in 2013 in machines, vervoermiddelen en inventaris. 
  
De noodzaak van begrote investeringen is opnieuw bekeken en het investeringsplan is hierop 
aangepast. De afschrijvingskosten zijn aangepast aan het nieuwe investeringsplan. De overlopende 
posten uit de begroting 2012 zijn in het investeringsplan verwerkt en de afschrijvingskosten hiervan 
zijn in deze begrotingspost opgenomen. 
 
Rentelasten / rentebaten 
Deze begrotingsposten nemen af met € 14.000.  
 
Oorzaken zijn: 

 Afname als gevolg van het verwachte schatkistbankieren medio 2013.  

 Toename hoger verwachte rentepercentage voor uitgezet geld dan in de primaire begroting 
was aangenomen. 

 Toename door hoger bedrag uitgezet geld als gevolg van hoger resultaat in 2013. 
 
Huur gebouwen en overige bedrijfsmiddelen 
De kosten van huur gebouwen nemen toe met € 5.000. De huurkosten voor overige bedrijfsmiddelen 
nemen af met € 6.000. 
 
Onderhoudskosten 
De onderhoudskosten nemen af met € 15.000. 

 De kosten voor onderhoud transportmiddelen nemen af met € 15.000. 
De overige onderhouds- en schoonmaakkosten blijven gelijk. Energieverbruik 
De kosten voor het energieverbruik nemen toe met € 5.000. Het betreft hier de toename van kosten 
van brandstofverbruik van auto’s en machines (hogere prijs). 
 



4  

Belasting en verzekering 
De kosten van afvalverwerking nemen af met € 6.000. De kosten van motorrijtuigenbelasting nemen 
toe met € 6.000.  De kosten van brandverzekering nemen af met € 3.000 (betere voorwaarden). De 
kosten van overige verzekeringen nemen toe met € 2.000. 
 
Algemene kosten 
De algemene kosten nemen in totaal toe met € 14.000. In dit bedrag is een bedrag van € 25.000 
opgenomen voor jubileumfestiviteiten in 2013 vanwege het 40-jarig jubileum van AM Groep. Deze 
festiviteiten zullen voor een deel een maatschappelijk karakter hebben. 
De meeste kostensoorten laten een geringe of geen mutatie zien. De belangrijkste verschillen worden 
hieronder apart toegelicht. 
 
Indirecte productiekosten: Deze kosten nemen toe met € 3.000. Deze post hangt sterk af van de 
aard van de opdrachten in een jaar en is daardoor moeilijk te begroten.  
 
Overige algemene kosten: De diverse kostencategorieën zijn aangepast op basis van de 
kostenontwikkeling in 2012 en de verwachte ontwikkelingen in 2013. Belangrijk zijn hier te noemen: 

 De telefoon- en dataverkeerkosten nemen af met € 6.000 door efficiëntere inzet van deze 
middelen. 

 De kantoorbenodigdheden nemen af met € 8.000. 

 Vergader- en representatiekosten nemen éénmalig toe met € 25.000 als gevolg van het  
40-jarig jubileum van AM Groep. 

 
Diverse lasten 
De diverse lasten zijn gelijk aan de primaire begroting. 
 
Rijksbijdrage 
De rijksbijdrage valt € 1.023.000 hoger uit dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
taakstelling 22 fte hoger is dan was opgenomen in de primaire begroting. Daarnaast is de rijksbijdrage 
€ 1.162 per se hoger dan in de primaire begroting was aangenomen. De compensatie voor de 
loonkosten voor 2013 is op 0% begroot. 
 
Loonkosten en sociale lasten WSW-medewerkers en kosten begeleid werken 
De begrote loonkosten en sociale lasten WSW en kosten voor begeleid werken nemen met € 132.000 
toe ten opzichte van de primaire begroting. Deze toename is enerzijds het gevolg van de hogere 
taakstelling (22 fte) en loonontwikkeling en anderzijds is er sprake van een afname van de loonkosten 
doordat het begeleid werken nu door AM Groep wordt uitgevoerd. Hierdoor blijft er een hoger bedrag 
per fte bij AM Groep. Daar staat tegenover dat er minder winst wordt uitgekeerd door AM Werk B.V. 
Tevens zijn er twee NG consulenten meer bij AM Groep in de kosten verwerkt (zie ook loonkosten NG 
medewerkers). Daarnaast zijn er 10 fte meer begroot in begeleid werken dan in de primaire begroting 
was aangenomen. Deze mensen veroorzaken lagere loonkosten maar daar staat een ook lagere 
omzet tegenover. 

  
In de loonontwikkeling is rekening gehouden met een loonsverhoging voor 2013 van 1,5% op 
jaarbasis ten opzichte van 2012. De pensioenpremies nemen af als gevolg van CAO wijzigingen, de 
sociale premies nemen toe met € 121.000, € 90.000 daarvan is  als gevolg van aanpassingen in de 
premie berekening WW.  



1 Bijlage 1Begrotingswijziging 2013-1

Specificatie van de programma begroting AM Groep PRIMAIRE BEGROTINGSWIJZIGING NIEUWE

BEGROTING 2013-1 BEGROTING

2013 BIJ AF 2013

Opbrengsten
*** Netto toegevoegde waarde 5.111.000 43.000 5.154.000

Overige bedrijfsopbrengsten

4.2 Doorber.algem.beheers- en bestuurskosten 0 0

Gemeentelijke bijdrage 0 0

Diverse baten 15.000 15.000

Toegerekende resultaat AM Werk BV (incl. overhead) 100.000 100.000

4.2 9510 *** 115.000 0 0 115.000

Bedrijfskosten

Overige kosten WSW-personeel

21 Vervoerskosten WSW

3.4 2100 Vervoerskosten WSW 185.000 5.000 190.000

3.4 2160 Eigen bijdrage vervoerskosten -10.000 1.000 -11.000 

3.4 ** Subtotaal vervoerskosten WSW-personeel 175.000 5.000 1.000 179.000

23 Overige personeelskosten WSW

3.4 2300 Bedrijfsgeneeskundige zorg / Arbo 59.000 59.000

3.4 2320 Opleidingskosten 133.000 18.000 115.000

3.4 2322 Boetes 2.000 2.000

3.4 2350 Werkkleding WSW 36.000 6.000 30.000

3.4 2360 Bijzondere voorzieningen 5.000 5.000

3.4 2370 Overige kosten 12.000 12.000

3.4 2380 Kosten persoonsontwikkel tools 45.000 45.000

** Subtotaal overige personeelskosten WSW 292.000 0 24.000 268.000

*** Totaal overige kosten WSW-personeel 467.000 5.000 25.000 447.000

Loonkosten etc niet-gesubsidieerd en overig personeel

1.0 2600 Bruto salarissen ambtelijk personeel 415.000 3.000 418.000

1.0 2610 Soc.lasten bedrijfsver./ pseudo premie amb. personeel 19.000 1.000 20.000

1.0 2630 Pensioenpremies ambtelijk personeel 52.000 5.000 57.000

1.0 2640 Werkgeversbijdrage zorgverzekering 26.000 1.000 27.000

1.0 26903 Doorberekend loon niet-gesubsidieerden 2.087.000 12.000 2.099.000

1.0 26904 Doorberekende kosten WWB medewerkers 0 0

1.0 26909 Doorberekende overige externe dienstverlening 9.000 9.000

*** 2.608.000 22.000 0 2.630.000

Overige kosten niet-gesubsidieerd en overig personeel

1.0 2870 Vergoeding reis- en verblijfkosten 8.000 8.000

1.0 2871 Studiekosten 122.000 32.000 90.000

1.0 2872 Aanstellingskosten 33.000 13.000 20.000

3.4 2874 Kosten werkkleding 1.000 4.000 5.000

1.0 2879 Overige kosten 36.000 6.000 30.000

*** 200.000 4.000 51.000 153.000

Afschrijvingen

2.0 4105 Afschrijving bedrijfsgebouwen 219.000 219.000

2.0 4100 Afschr. Grond- weg- en waterbouwkundige werken 17.000 17.000

2.0 4110 Afschrijving machines, apparaten en installaties 211.000 9.000 202.000

2.0 4120 Afschrijving vervoermiddelen 164.000 18.000 146.000

2.0 4130 Afschrijving overige mat. activa 21.000 5.000 16.000

2.0 4135 Afschrijving immateriele activa 0 0

2.0 *** Totaal afschrijvingskosten 632.000 0 32.000 600.000

Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd en 

overig personeel

Totaal overige kosten niet-gesubsidieerd en 

overig personeel
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Specificatie van de programma begroting AM Groep PRIMAIRE BEGROTINGSWIJZIGING NIEUWE

BEGROTING 2013-1 BEGROTING

2013 BIJ AF 2013

Rente lasten/rente baten

2.0 4150 Rente vaste geldleningen 19.700 300 20.000

2.0 4160 Rente rekening-courant te betalen 0 0

2.0 4165 Rente rekening-courant te ontvangen -53.700 13.700 -40.000 

*** Totaal rente lasten / rente baten -34.000 14.000 0 -20.000 

Algemene bedrijfskosten

41 Huur

3.4 4170 Huur gebouwen 55.000 5.000 60.000

3.4 4180 Huur overige bedrijfsmiddelen 26.000 6.000 20.000

3.4 ** Subtotaal huur 81.000 5.000 6.000 80.000

42 Onderhoudskosten

3.4 4200 Onderhoud terreinen 30.000 30.000

3.4 4205 Onderhoud gebouwen 65.000 65.000

3.4 4210 Onderhoud installaties 53.000 53.000

3.4 4220 Onderhoud machines 265.000 265.000

3.4 4220 Onderhoud software 75.000 75.000

3.4 4230 Onderhoud inventaris 24.000 24.000

3.4 4235 Onderhoud vervoermiddelen 75.000 15.000 60.000

6.0 4250 Bijdrage onderhoudsfonds 112.000 112.000

3.4 4260 Schoonmaakkosten 135.000 135.000

** Subtotaal onderhoudskosten 834.000 0 15.000 819.000

43 Energieverbruik

3.1 4300 Elektriciteit 55.000 55.000

3.1 4310 Gas 74.000 74.000

3.4 4320 Water 10.000 10.000

3.1 4350 Benzine / oliën 105.000 5.000 110.000

3.1 ** Subtotaal energieverbruik 244.000 5.000 0 249.000

44 Belasting en verzekering

3.4 4400 Onroerende zaken belasting 34.000 34.000

3.4 4420 Waterschaps- en polderlasten 2.000 2.000

3.4 4430 Afvalverwerking, milieubelasting, rioolbelasting 25.000 6.000 19.000

3.4 4435 Motorrijtuigenbelasting 18.000 6.000 24.000

3.4 4450 Brand-  en  bedrijfsschade verzekering 20.000 3.000 17.000

3.4 4460 W.A. verzekering 4.000 4.000

3.4 4470 Motorrijtuigenverzekering 30.000 30.000

3.4 4471 Transport- ,  electronica- en overige verzekeringen 11.000 2.000 13.000

3.4 ** Subtotaal belasting en verzekering 144.000 8.000 9.000 143.000

45/48 Algemene kosten

450 Indirecte productiekosten

3.4 4500 Hulpstoffen 4.000 3.000 7.000

3.4 4502 Gereedschappen 8.000 8.000

* Subtotaal indirecte productiekosten 12.000 3.000 0 15.000

451 Magazijn- en expeditiekosten

4510 Vracht op inkopen 1.000 1.000

3.4 4515 Vracht op verkopen 0 0

* Subtotaal magazijn- en expeditiekosten 1.000 0 0 1.000

452-454 Verkoopkosten

3.4 4525 Reclamekosten 80.000 80.000

3.4 4543 Afschr.kosten dubieuze debiteuren 7.000 7.000

3.4 4545/47 Overige verkoopkosten 7.000 7.000

3.4 * Subtotaal verkoopkosten 94.000 0 0 94.000
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Specificatie van de programma begroting AM Groep PRIMAIRE BEGROTINGSWIJZIGING NIEUWE

BEGROTING 2013-1 BEGROTING

2013 BIJ AF 2013

46/47 Overige algemene kosten

3.4 4600 Telefoonkosten 59.000 6.000 53.000

3.4 4605 Bank- en girokosten 3.000 3.000

3.4 4610 Portokosten 12.000 12.000

3.4 4615 Kosten geluids- en omroepinstallatie 1.000 1.000

3.4 4630 Kantoorbenodigdheden 44.000 8.000 36.000

3.4 4642 Kosten personeelskrant 8.000 8.000

3.4 4650 Abonnementen en contributies 21.000 21.000

3.4 4660 Advertentiekosten 1.000 1.000

3.4 4680 Accountantskosten 39.000 39.000

3.4 4690 Vergoeding van reiskosten 16.000 16.000

3.4 4700 Vergader- en representatiekosten 66.000 25.000 91.000

3.4 4720 Kosten Federatie 14.000 14.000

3.4 4725 Kosten bedrijfshulpverlening 5.000 5.000

3.4 4740 Bedrijfsrestaurant 42.000 42.000

3.4 4750 Ondernemingsraad 15.000 15.000

3.4 4830 Diverse algemene kosten onvoorzien 0 0

3.4 * Subtotaal overige algemene kosten 346.000 25.000 14.000 357.000

** Totaal algemene kosten 453.000 28.000 14.000 467.000

*** Totaal overige bedrijfskosten 1.756.000 46.000 44.000 1.758.000

Diverse lasten

3.4 9509 Overige diverse lasten 28.000 28.000

3.4 9520 Advieskosten 76.000 76.000

** Subtotaal diverse lasten 104.000 104.000

Onvoorziene uitgaven

3.4 9521 *** Onvoorziene uitgaven 50.000 50.000

Totaal bedrijfs- en financieringslasten 5.783.000 91.000 152.000 5.722.000

Rijksbijdragen

4.1 96 *** Rijksbijdrage 10.856.000 1.023.000 11.879.000

20

Loonkosten en soc. lasten WSW-

werknemers

4.2 20000 Bruto lonen incl. vakantiegeld 8.145.000 233.000 8.378.000

4.2 2010 Soc.lasten 1.211.000 163.000 1.374.000

4.2 2030 Pensioenpremie 972.000 37.000 935.000

4.2 ** 10.328.000 396.000 37.000 10.687.000

Overige loonkosten WSW

4.2 20923 Te betalen loonsubsidies begeleid werken 1.227.000 227.000 1.000.000

Totaal overige loonkosten wsw 1.227.000 0 227.000 1.000.000

4.2 *** Tot. lonen en soc.lasten WSW-werkn. 11.555.000 396.000 264.000 11.687.000

Mutatie bestemmingsreserves

*** Onttrekking aan bestemmingsreserve 138.000 0 138.000

Toevoeging aan egalisatiereserve

6.0 *** Toevoeging aan egalisatiereserve -1.118.000 995.000 -123.000 

Totaal loonkosten en sociale lasten WSW-

werknemers
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Toelichting investeringsplan 
 
Bijgaand ontvangt u het investeringsplan voor de jaren 2013 en 2014 en de prognose voor 2015 t/m 
2018.  
 
Op pagina 2 wordt een samenvattend overzicht gegeven van alle bedrijfsonderdelen. De pagina’s 3 
t/m 8 geven voor elk bedrijfsonderdeel weer hoe de investeringen over de diverse afdelingen zijn 
gepland.  
 
In de begrotingswijziging voor 2013 wordt het niveau van investeringen gesteld op € 480.000. 
Daarnaast is een bedrag van € 100.000 als overlopend van 2012 naar 2013 in het investeringsplan 
opgenomen. Dit betreffen investeringen waarvoor verplichtingen zijn aangegaan of al geleverd zijn 
maar waarvan de factuur in 2012 nog niet was ontvangen.  
 
Binnen het totaalbedrag aan investeringen zijn de investeringen opnieuw bekeken en bijgesteld op 
basis van de huidige werksoorten en verwachte marktontwikkelingen. Binnen dit geheel zijn nieuwe 
prioriteiten gesteld. 
 
Het bedrag aan investeringen in 2013 t/m 2017 wordt jaarlijks met 5% verhoogd om het 
investeringniveau in absolute zin te handhaven. 
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal staf 3.500€                      80.000€                  116.000€                89.000€                  140.000€                96.000€                  40.000€                  

Totaal Diagnose en ontwikkling -€                          86.000€                  46.000€                  61.000€                  46.000€                  86.000€                  6.000€                    

Totaal Werk 96.500€                    207.000€                298.000€                219.000€                228.000€                263.000€                221.000€                

Totaal Bemiddelen en begeleiden -€                          -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

Nog niet benoemde investeringen -€                          107.000€                44.000€                  160.000€                142.000€                138.000€                346.000€                

Totaal investeringen 100.000€      480.000€     504.000€     529.000€     556.000€     583.000€     613.000€     
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Staf
Huisvesting / facilitair

Vervangen koffie automaten  20.000€                        20.000€                       

Beursstand materiaal 3.500€                         5.000€                         5.000€                         

Informatieschermen 6.000€                         6.000€                         

Vervangen kantoormeubilair 5.000€                         5.000€                         5.000€                         

Totaal huisvesting / facilitair 3.500€                         5.000€                         26.000€                       10.000€                       -€                                 11.000€                       25.000€                       

Automatisering

Vervangen / uitbreiden computerapparatuur 10.000€                       20.000€                       15.000€                       15.000€                       15.000€                       15.000€                       

Uitbr. en vervangingen t.b.v. netwerk 4.000€                         40.000€                       

Aanschaf nieuwe servers 30.000€                       60.000€                       30.000€                       

Vervangen blade kabinet

Res systeeem 15.000€                       

NAS vervangen 20.000€                       

Vervangen kantoorautomatisering (software) 40.000€                       

ERP systeem vervangen 70.000€                       

Infogroen vervangen 20.000€                       

Aanwezigheidsregistratiesysteem verv. 20.000€                       

Backup systeem 20.000€                       

Vervanging firewall, beveiliging netwerk 25.000€                       

Systeem voor documentbeheer

Totaal automatisering -€                                 75.000€                       90.000€                       79.000€                       140.000€                     85.000€                       15.000€                       

Totaal staf 3.500€            80.000€          116.000€        89.000€          140.000€        96.000€          40.000€          
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BO Diagnose en ontwikkling
Magazijn

Geen investeringen

Totaal magazijn -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 

Expeditie en transport

Vrachtauto / oplegger 40.000€                       

Totaal expeditie en transport -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 40.000€                       -€                                 

Vervoer

Personenbus (9 personen / combibus) 80.000€                       40.000€                       40.000€                       40.000€                       40.000€                       

Totaal magazijn, expeditie, transport en vervoer -€                                 80.000€                       40.000€                       40.000€                       40.000€                       40.000€                       -€                                 

Bedrijfsrestaurant

Verbouwing keuken t.b.v. catering

Inventaris keuken 4.000€                         4.000€                         4.000€                         4.000€                         4.000€                         4.000€                         

Vriezer bedrijfsrestaurant

Kassa systeem 15.000€                       

Totaal bedrijfsrestaurant -€                                 4.000€                         4.000€                         19.000€                       4.000€                         4.000€                         4.000€                         

Afdeling d&o

Inventaris ontwikkel afdeling 2.000€                         2.000€                         2.000€                         2.000€                         2.000€                         2.000€                         

Totaal afdeling d&o -€                                 2.000€                         2.000€                         2.000€                         2.000€                         2.000€                         2.000€                         

Totaal Diagnose en ontwikkling -€                    86.000€          46.000€          61.000€          46.000€          86.000€          6.000€            
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BO Werk
Verpakken

Vervangen stoelen 5.000€                         5.000€                         

Vervangen inventaris 10.000€                       10.000€                       10.000€                       

Pompwagen 2 st 4.000€                         

Flowpacker 40.000€                       

Totaal verpakken -€                                 14.000€                       5.000€                         10.000€                       40.000€                       5.000€                         10.000€                       

Scan afdeling

Scanners 9.000€                         9.000€                         

Inventaris 5.000€                         5.000€                         

Totaal scan afdeling -€                                 5.000€                         -€                                 9.000€                         -€                                 5.000€                         9.000€                         

Groenvoorziening Amstelveen

Pick-up bus vervangen 20.000€                       21.000€                       21.000€                       21.000€                       22.000€                       22.000€                       

Aanhangwagen vervangen 7.000€                         6.000€                         6.000€                         

Flitsbord 5.000€                         

Combo 15.000€                       

Totaal groenvoorziening amstelveen -€                                 20.000€                       21.000€                       43.000€                       32.000€                       22.000€                       28.000€                       

Groenvoorziening Hoofddorp

Aanhanger 6.000€                         6.000€                         12.000€                       6.000€                         

Toro maaimachines klein 15.000€                       

Toro maaimachine groot 75.000€                       

Pick-up bus vervangen 40.000€                       42.000€                       42.000€                       42.000€                       22.000€                       22.000€                       

Bladzuiger 5.000€                         5.000€                         

Hagenknipper 42.000€                       

Shovel / kantensnijder 30.000€                       

Combo 45.000€                       

Totaal groenvoorziening hoofddorp -€                                 40.000€                       143.000€                     93.000€                       59.000€                       64.000€                       58.000€                       

Groenvoorziening Uithoorn

Aanhangwagen 6.000€                         6.000€                         6.000€                         6.000€                         

Pick up bus vervangen 26.000€                       29.000€                       42.000€                       21.000€                       22.000€                       22.000€                       

Bladblazer 2.000€                         2.000€                         2.000€                         

Bladzuiger 15.000€                       

Toro maaimachine 42.000€                       

Combo

Trekker 25.000€                       

Ferris

Totaal groenvoorziening uithoorn 26.000€                       52.000€                       50.000€                       2.000€                         52.000€                       64.000€                       28.000€                       

Zwerfvuil Hoofddorp

Aanhanger vervangen 3.000€                         3.000€                         3.000€                         

Pick-up bus vervangen 18.500€                       40.000€                       42.000€                       21.000€                       21.000€                       22.000€                       22.000€                       

Veegmachine 5.000€                         

Combo

Totaal zwerfvuil hoofddorp 18.500€                       40.000€                       45.000€                       21.000€                       24.000€                       27.000€                       25.000€                       
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Groenvoorziening Kudelstaart

Aanhangwagen 6.000€                         6.000€                         6.000€                         

Versnipperaar 25.000€                       

Onderkomen vervangen 47.000€                       -€                                 

Maaimachine 30.000€                       

Pick-up 20.000€                       21.000€                       21.000€                       22.000€                       22.000€                       

Totaal groenvoorziening kudelstaart 47.000€                       26.000€                       27.000€                       -€                                 21.000€                       47.000€                       58.000€                       

Schoonmaak 1 (intern)

Inventaris schoonmaak 4.000€                         4.000€                         4.000€                         4.000€                         

Spraymachine 2.000€                         

Schrobzuigmachine 5.000€                         

Totaal schoonmaak 1 (intern) -€                                 4.000€                         4.000€                         6.000€                         -€                                 4.000€                         5.000€                         

Schoonmaak 2 (Raadhuis)

Tapijtreinigingsmachine 3.000€                         

Schrobzuigmachine 5.000€                         6.000€                         35.000€                       

Totaal schoonmaak 2 (raadhuis) 5.000€                         6.000€                         3.000€                         35.000€                       -€                                 -€                                 -€                                 

Schoonmaak 3 (diversen)

Bestelauto 25.000€                       

Totaal schoonmaak 3 (diversen) -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 25.000€                       -€                                 

Totaal Werk 96.500€          207.000€        298.000€        219.000€        228.000€        263.000€        221.000€        
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BO Bemiddelen en begeleiden
Manager en adm. Bo b&b

Geen investeringen

Totaal manager en adm. bo b&b -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 

Flex afdeling

Geen investeringen

Totaal flex afdeling -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 

Totaal Bemiddelen en begeleiden -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Niet geplande investeringen
Nog niet benoemde investeringen -€                                 107.000€                     44.000€                       160.000€                     142.000€                     138.000€                     346.000€                     

Totaal niet geplande investeringen -€                    107.000€        44.000€          160.000€        142.000€        138.000€        346.000€        

Totaal generaal 100.000€        480.000€        504.000€        529.000€        556.000€        583.000€        613.000€        
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Toelichting personeelsplan AM Groep 
 
Bijgaand ontvangt u de personeelsprognose bij de begrotingswijziging 2013-1. 
 
De eerste pagina geeft een samenvatting voor het gehele bedrijf. 
Op de daaropvolgende pagina’s wordt een specificatie per bedrijfsonderdeel en per afdeling 
weergegeven. Iedere pagina van het personeelsplan bestaat steeds uit een overzicht van de 
personele bezetting in personen en een overzicht van de bezetting in fte's. 
 
WSW-plaatsen 
In de begrotingswijziging 2013-1 wordt uitgegaan van een bezetting van 448,0 fte (458,0 se). Dit is 
een toename van 22 fte ten opzichte van de primaire begroting voor 2013. De toename wordt 
veroorzaakt door een hogere toegekende taakstelling dan werd verwacht als gevolg van het niet 
doorgaan van de WWNV. 
 
Voor 2014 is een afname verwacht van het aantal wsw plaatsen met het oog op de participatiewet. 
We hebben de afname begroot op 4%. 
 
Niet-gesubsidieerd personeel 
Voor 2013 wordt voorzien dat het aantal fte’s niet-gesubsidieerde staf en leidinggevenden met 4,2 
toeneemt. De toename wordt veroorzaakt doordat er 2 fte bij AM groep zijn begroot voor de uitvoering 
van begeleid werken (deze werden voorheen bij AM Werk Reïntegratie BV begroot, de afdeling groen 
is versterkt met 1 voorman, een 0,9 fte hogere bezetting in verband met de hogere taakstelling) 
daarnaast is er 0,3 fte extra begroot in verband met de tijdelijke vervanging van een langdurig zieke 
medewerker. Daartegenover staat een afname van 1 fte direct omzet genererende 
NG productiemedewerkers. De kosten van de productiemedewerkers worden geheel gedekt uit de 
omzet (directe orderkosten). 
 
Andere doelgroepen 
In het personeelsplan voor 2013 zijn ook andere doelgroepen begroot, vooral om zichtbaar te maken 
waar leerwerkplekken zijn. De kosten en opbrengsten van andere doelgroepen zijn in de begroting 
verwerkt bij omzet- en orderkosten. Afhankelijk van de omstandigheden in 2013 zullen deze plaatsen 
daadwerkelijk opgevuld worden. De kosten zullen budgettair neutraal worden verwerkt in de omzet- 
en orderkosten. 
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Prognose voor het begrotingsjaar 2013 en  2014
Totaal AM Groep

       Aantal personen

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

10000 Staf 16,0 21,0 13,0 20,0 5,0 11,0 20,0 5,0

24000 BO Diagnose en ontwikkelen 55,0 4,0 3,0 35,0 4,0 12,0 22,0 4,0 12,0

33000 BO Werk 168,5 11,0 8,0 29,0 182,0 11,0 11,0 35,0 62,0 183,0 11,0 11,0 35,0 62,0

62000 BO Bemiddelen en begeleiden 248,0 10,0 209,0 8,3 201,0 8,0

73000 Begeleid werken 60,5 88,0 2,0 91,0 2,0

Totaal 548,0 46,0 8,0 32,0 527,0 45,3 11,0 35,0 79,0 508,0 45,0 11,0 35,0 79,0

Beschut 121,0 22,1% 104,0 19,7% 92,0 18,1%

WOL 122,5 22,4% 126,0 23,9% 124,0 24,4%

Gedetacheerd: 244,0 44,5% 209,0 39,7% 201,0 39,6%

BW 60,5 11,0% 88,0 16,7% 91,0 17,9%

Totaal bezetting in fte 548,0 100,0% 527,0 100,0% 508,0 100,0%

Totaal AM Groep

Aantal personen omgerekend naar fte's

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

10000 Staf 11,8 17,8 9,0 16,7 nvt 8,3 16,2 nvt

24000 BO Diagnose en ontwikkelen 43,4 3,8 2,4 28,0 3,8 nvt 16,7 3,8 nvt

33000 BO Werk 150,6 11,0 8,0 27,9 159,0 11,0 10,0 27,0 nvt 162,5 11,0 10,0 27,0 nvt

62000 BO Bemiddelen en begeleiden 209,8 9,3 178,0 8,0 nvt 170,5 7,7 nvt

73000 Begeleid werken 50,8 74,0 2,0 nvt 76,0 2,0 nvt

Totaal FTE's 466,3 41,9 8,0 30,3 448,0 41,5 10,0 27,0 434,0 40,7 10,0 27,0

Toeslag FTE naar SE 10,7 10,0 10,0

Totaal SE's 477,0 41,9 8,0 30,3 458,0 41,5 10,0 27,0 444,0 40,7 10,0 27,0

Taakstelling SE 459,0 458,0 444,0

Beschut 104,4 22,4% 80,0 17,9% 73,5 16,9%

WOL 114,3 24,5% 116,0 25,9% 114,0 26,3%

Gedetacheerd: 197,1 42,2% 178,0 39,7% 170,5 39,3%

BW 50,8 10,9% 74,0 16,5% 76,0 17,5%

Totaal bezetting in fte 466,6 100,0% 448,0 100,0% 434,0 100,0%

 Werkelijke bezetting per 31 december

 Werkelijke bezetting per 31 december

WSW NG produktie

Leerwerk 

plekken

Andere doel- 

groepen 

(50,51,52)

NG 

produktie

Andere doel- 

groepen 

(50,51,52)NG produktie

Leerwerk 

plekken

Andere doel- 

groepen 

(50,51,52)

Leerwerk 

plekken

WSW

NG 

produktie

Andere doel- 

groepen 

(50,51,52)

Leerwerk 

plekken
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NG leiding 

en staf

NG leiding 

en staf

Leerwerk 

plekken

Andere doel- 

groepen 

(50,51,52)

Leerwerk 

plekken WSW

WSW

WSW

NG leiding 

en staf

Andere doel- 

groepen 

(50,51,52)

NG leiding 

en staf

NG 

produktie

NG 

produktie

NG leiding 

en staf

NG leiding 

en staf
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Prognose voor het begrotingsjaar 2013 en  2014

Stafafdelingen
PROGNOSE BEZETTING STAFAFDELINGEN

       AANTAL PERSONEN

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

10150 Huisvesting / facilitair 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

11110 Directie 1,0 1,0 1,0

11150 Secretariaat, receptie archief 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

12110 Automatisering 1,0 1,0

12120 Administratie 5,0 5,0 4,0 5,0 2,0 4,0 5,0 2,0

12125 Bedrijfsbureau 5,0 3,0 4,0 3,0 1,0 4,0 3,0 1,0

15110 HR afdeling 1,0 10,0 1,0 9,0 9,0

10000 Totaal staf 16,0 21,0 13,0 20,0 5,0 11,0 20,0 5,0

PROGNOSE BEZETTING STAF AFDELINGEN

     AANTAL PERSONEN OMGEREKEND NAAR F.T.E 's

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

10150 Huisvesting / facilitair 1,3 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9

11110 Directie 1,0 1,0 1,0

11150 Secretariaat, receptie archief 1,4 1,0 1,4 1,0 1,4 1,0

12110 Automatisering 0,4 0,4

12120 Administratie 3,8 4,2 2,8 4,2 2,8 4,2

12125 Bedrijfsbureau 4,3 2,4 3,4 2,4 3,4 2,4

15110 HR afdeling 0,6 8,3 0,3 7,2 6,7

10000 Totaal staf 11,8 17,8 9,0 16,7 8,3 16,2

 Werkelijke bezetting per 31 december
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Prognose voor het begrotingsjaar 2013 en  2014

BO Diagnose en ontwikkelen
PROGNOSE BEZETTING LEERWERKBEDRIJF SECTOR DIENSTVERLENING

       AANTAL PERSONEN

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

24028 Bedrijfsonderdeelmanager 2,0 1,0 1,0

24157 Magazijn 6,0 1,0 3,0 1,0 1,0 4,0 1,0 1,0

24158 Expeditie en transport (wol) 3,0 2,0 1,0 3,0 1,0

24159 Vervoer (wol) 11,0 1,0 5,0 3,0 5,0 3,0

24194 Bedrijfsrestaurant 10,0 8,0 3,0 8,0 3,0

24410 Afdeling d&o 25,0 1,0 2,0 17,0 2,0 4,0 2,0 2,0 4,0

24000

Totaal bo diagnose en 

ontwikkelen 55,0 4,0 3,0 35,0 4,0 12,0 22,0 4,0 12,0

PROGNOSE BEZETTING LEERWERKBEDRIJF SECTOR DIENSTVERLENING

     AANTAL PERSONEN OMGEREKEND NAAR F.T.E 's

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

24028 Bedrijfsonderdeelmanager 1,8 1,0 1,0

24157 Magazijn 5,6 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0

24158 Expeditie en transport (wol) 2,7 2,0 2,0

24159 Vervoer (wol) 10,2 1,0 4,0 4,0

24194 Bedrijfsrestaurant 8,5 6,5 6,5

24410 Afdeling d&o 16,4 1,0 1,4 12,5 1,8 1,2 1,8

24000

Totaal bo diagnose en 

ontwikkelen 43,4 3,8 2,4 28,0 3,8 16,7 3,8
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Prognose voor het begrotingsjaar 2013 en  2014

BO Werk
    PROGNOSE BEZETTING SECTOR WERKEN OP LOCATIE (WOL)

       AANTAL PERSONEN

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

33028 Bedrijfsonderdeel manager 1,0 1,0 1,0

33140 Verpakken 49,0 1,0 58,0 1,0 10,0 62,0 1,0 10,0

33150 Scanafdeling 7,0 5,0 5,0

33310 Groenvoorziening Amstelveen 9,0 2,0 2,0 8,0 2,0 3,0 3,0 8,0 2,0 3,0 3,0

33320 Groenvoorziening Hoofddorp 18,0 2,0 6,0 9,0 23,0 2,0 7,0 16,0 14,0 22,0 2,0 7,0 16,0 14,0

33330 Groenvoorziening Uithoorn 18,0 1,0 1,0 3,0 18,0 1,0 1,0 5,0 4,0 18,0 1,0 1,0 5,0 4,0

33340 Zwerfvuil Hoofddorp 28,0 1,0 9,0 31,0 1,0 6,0 15,0 29,0 1,0 6,0 15,0

33350 Groenvoorziening Kudelstaart 17,0 1,0 2,0 16,0 1,0 3,0 4,0 16,0 1,0 3,0 4,0

33770 Schoonmaak 1 (intern) 4,0 2,0 4,0 1,0 4,0 4,0 1,0 4,0

33780 Schoonmaak 2 (raadhuis) 14,0 2,0 1,0 2,0 13,0 2,0 1,0 1,0 5,0 13,0 2,0 1,0 1,0 5,0

33790 Schoonmaak 3 (diversen) 4,5 6,0 1,0 3,0 6,0 1,0 3,0

33000 Totaal bo werk 168,5 11,0 8,0 29,0 182,0 11,0 10,0 35,0 62,0 183,0 11,0 10,0 35,0 62,0

    PROGNOSE BEZETTING SECTOR WERKEN OP LOCATIE (WOL)

AANTAL PERSONEN OMGEREKEND NAAR F.T.E 's

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

33028 Bedrijfsonderdeel manager 1,0 1,0 1,0

33140 Verpakken 40,0 1,0 45,0 1,0 50,5 1,0

33150 Scanafdeling 6,1 4,0 4,0

33310 Groenvoorziening Amstelveen 8,8 2,0 1,9 8,0 2,0 3,0 8,0 2,0 3,0

33320 Groenvoorziening Hoofddorp 17,2 2,0 6,0 8,8 21,0 2,0 7,0 8,0 21,0 2,0 7,0 8,0

33330 Groenvoorziening Uithoorn 16,9 1,0 1,0 3,0 17,0 1,0 1,0 5,0 17,0 1,0 1,0 5,0

33340 Zwerfvuil Hoofddorp 25,5 1,0 8,9 28,0 1,0 6,0 26,0 1,0 6,0

33350 Groenvoorziening Kudelstaart 16,8 1,0 1,9 16,0 1,0 3,0 16,0 1,0 3,0

33770 Schoonmaak 1 (intern) 3,1 1,9 3,0 1,0 3,0 1,0

33780 Schoonmaak 2 (raadhuis) 12,7 2,0 1,0 1,6 12,0 2,0 1,0 1,0 12,0 2,0 1,0 1,0

33790 Schoonmaak 3 (diversen) 3,5 5,0 1,0 5,0 1,0

33000 Totaal bo werk 150,6 11,0 8,0 27,9 159,0 11,0 10,0 27,0 162,5 11,0 10,0 27,0
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BO Bemiddelen en begeleiden
PROGNOSE BEZETTING SECTOR DETACHERINGEN

       AANTAL PERSONEN

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

62028 Bedrijfsonderdeelmanager en adm. b&b 4,0 2,0 4,0 1,3 4,0 1,0

62210 Consulent b&b Keijzer 32,0 1,0 25,0 1,0 23,0 1,0

62220 Consulent b&b Sepers 12,0 1,0 7,0 1,0 7,0 1,0

62230 Consulent b&b Moekotte 23,0 1,0 21,0 1,0 19,0 1,0

62240 Consulent b&b Overbeek 42,5 1,0 33,0 1,0 30,0 1,0

62250 Consulent b&b Wassenaar 22,0 1,0 22,0 1,0 21,0 1,0

62260 Consulent b&b Westercapel 60,0 1,0 50,0 1,0 50,0 1,0

62270 Consulent b&b Wout 6,0 1,0 13,0 13,0

62280 Consulent b&b Helbig 17,0 16,0 16,0

62290 Consulent b&b Hoek 17,5 1,0 18,0 1,0 18,0 1,0

62300 Flex afdeling 12,0

62000

Totaal bo bemiddelen en 

begeleiden 248,0 10,0 209,0 8,3 201,0 8,0

 

PROGNOSE BEZETTING SECTOR DETACHERINGEN

AANTAL PERSONEN OMGEREKEND NAAR F.T.E 's

gemiddelde bezetting

62028 Bedrijfsonderdeelmanager en adm. b&b 2,6 1,7 2,5 1,3 2,5 1,0

62210 Consulent b&b Keijzer 29,0 0,8 22,5 0,8 21,0 0,8

62220 Consulent b&b Sepers 8,3 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0

62230 Consulent b&b Moekotte 18,5 1,0 17,0 1,0 15,0 1,0

62240 Consulent b&b Overbeek 36,8 1,0 29,0 1,0 26,0 1,0

62250 Consulent b&b Wassenaar 21,2 1,0 21,0 1,0 20,0 1,0

62260 Consulent b&b Westercapel 49,4 1,0 41,0 1,0 41,0 1,0

62270 Consulent b&b Wout 4,8 1,0 10,0 10,0

62280 Consulent b&b Helbig 15,6 15,0 15,0

62290 Consulent b&b Hoek 14,6 0,9 15,0 0,9 15,0 0,9

62300 Flex afdeling 8,9

62000

Totaal bo bemiddelen en 

begeleiden 209,8 9,3 178,0 8,0 170,5 7,7
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Begeleid werken
PROGNOSE BEZETTING BEGELEID WERKEN

       AANTAL PERSONEN

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

73681 Begeleid werken (WSW) 60,5 88,0 2,0 91,0 2,0

73000 Totaal Begeleid werken 60,5 88,0 2,0 91,0 2,0

PROGNOSE BEZETTING BEGELEID WERKEN

     AANTAL PERSONEN OMGEREKEND NAAR F.T.E 's

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

73681 Begeleid werken (WSW) 50,8 74,0 2,0 5,0 76,0 2,0 5,0

73000 Totaal Begeleid werken 50,8 74,0 2,0 5,0 76,0 2,0 5,0
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 Werkelijke bezetting per 31 december
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Toelichting bij de doorstroommatrix begroting wijziging 2013-1 

 

 

Bijgaand ontvangt u de doorstroommatrix zoals die is ontwikkeld in overleg met de 

beleidsmedewerkers.  De doorstroommatrix heeft tot doel inzichtelijk te maken hoeveel WSW 

medewerkers per trede van de werkladder bij AM Groep werken, en hoe de stromen tussen de 

verschillende treden per werkladder in de loop van een jaar lopen. 

Per trede van de werkladder (ontwikkeling, beschut binnen, wol, enz.) wordt de beginstand en de 

(begrote) eindstand weergegeven in aantal fte en de eindstand ook in een in een percentage van het 

totaal. Bij de eindstand is het uitgangspunt de taakstelling voor AM Groep en de verwachte uitstroom 

(uitstroom op basis van gemiddelde over de afgelopen jaren).  

Aan de hand van de taak en de verwachte uitstroom wordt de benodigde instroom berekend. De 

instroom vindt altijd plaats bij de trede “ontwikkeling”. Als de matrix van links naar rechts wordt 

gelezen dan vind u per trede van de werkladder het benodigde saldo van uit doorstroom en 

terugstroom (gele vlakje) om de eindstand te realiseren. Van boven naar beneden ziet u waar de wsw 

medewerkers naar toe stromen (doorstroom (groen) naar beneden en terugstroom (rood) naar boven. 

Omdat de taakstelling van AM Groep in de loop van het jaar kan veranderen doordat er mensen bij 

andere SW bedrijven uit dienst gaan is in de matrix ook de bezetting bij andere SW vermeld zodat ook 

de totale taakstelling van de gemeenten zichtbaar blijft. 

In de kwartaal rapportage zal worden gerapporteerd over de gerealiseerde door stroom door middel 

van dit zelfde model (gecumuleerde cijfers over de kwartalen in het jaar). 
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Doorstroom matrix AM Groep 2013

Begrotingswijziging 2013-1

Trede

Begin-  

stand In- stroom Staf

Ontwik 

keling

Beschut 

binnen Wol

Deta- 

chering 

groep

Deta- 

chering 

indivi- 

dueel

Begeleid 

werken

Uit-  

stroom

Eind-  

stand

Eind- stand in 

percen- tage

Staf 25,9 -6,9 1,0 -1,0 19,0 4,2%

ontwikkeling 28,4 7,0 -27,4 4,0 4,0 -4,0 12,0 2,7%

Beschut binnen 50,1 6,5 -16,6 4,0 8,0 2,0 -5,0 49,0 10,9%

Wol 114,3 5,0 6,2 -9,5 3,0 2,0 -5,0 116,0 25,9%

Detachering groep 107,8 5,0 5,4 0,0 -42,2 3,0 -5,0 74,0 16,5%

Detachering individueel 89,3 4,8 7,0 5,0 2,5 21,4 -26,0 2,0 -2,0 104,0 23,2%

Begeleid werken 50,8 2,1 2,9 0,0 3,0 5,8 15,0 -2,0 -3,6 74,0 16,5%

Totaal AM Groep 466,6 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,6 448,0 100,0%

Van fte naar se 10,9 10,9

Bezetting andere SW 82,0 82,0

Totaal begroot 559,5 540,9

Taakstelling 540,1

Over / onderbezetting 559,5 0,8
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Toelichting bij kostenverdeelmodel bij begroting wijziging 2013-1 

 

Algemeen 

Bijgaand ontvangt u het kostenverdeelmodel bij de begrotingswijziging 2013-1. Dit model is ontwikkeld 

naar aanleiding van het plan van aanpak sturing AM Groep op basis van prestatieafspraken. Dit 

kostenverdeelmodel maakt inzichtelijk hoe de kosten en opbrengsten van AM Groep worden verdeeld 

naar de verschillende treden op de werkladder. De kosten en opbrengsten zijn per categorie (meest 

linkse kolom) inzichtelijk gemaakt in totaal bedragen per trede op de werkladder (staf, ontwikkeling, 

Intern etc.) (groene kolommen) en een bedrag per fte per trede (blauwe kolommen). Op deze wijze 

krijgt de lezer inzicht in de kosten en opbrengsten structuur van AM Groep en kan op basis van de 

realisatie financiële sturing worden gegeven aan AM Groep. 

Inhoudelijke toelichting 

Doorbelasting overheadkosten: 
Overheadkosten staf worden grotendeels verdeeld op basis van aantal personen Wsw. Uitzondering 
hierop zijn huisvesting (verdeelsleutel M

2
), ICT (verdeelsleutel aantal werkplekken), magazijn 

(palletplaatsen), expeditie (ritten) en bedrijfsrestaurant (aantal wsw medewerkers intern).  
Aan begeleid werken worden vrijwel geen overheadkosten doorbelast omdat die zeer beperkt zijn. De 
aan de afdeling doorbelaste overheadkosten staan achter de regel “overheadkosten” (positief bedrag). 
De gedekte overheadkosten staan achter de regel “doorbelast naar afdelingen” (negatief bedrag). Dit 
is dus de dekking van de kosten van de overhead. Bij de staf worden dus alle kosten gedekt door 
doorbelasting aan de tredes. 
 

Staf:  

 Omzet bestaat uit verhuur gebouw, administratieve dienstverlening aan bedrijven en 
stichtingen (salaris verwerking, boekhoudingen en verzuimbegeleiding) en detachering van de 
directeur naar De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. 

 Bedragen per fte bij de staf zijn geen juiste weergave omdat het aantal fte bij de staf laag is 
terwijl de kosten betrekking hebben op kosten voor de hele organisatie 

 
Ontwikkeling: 

 Ook bij ontwikkeling worden kosten gemaakt die onder overheadkosten vallen (magazijn, 
expeditie, transport en bedrijfsrestaurant). Ook deze kosten worden doorbelast naar de 
werksoorten die gebruik maken van deze diensten en de dekking wordt ook bij de trede 
ontwikkeling weer zichtbaar op de regel” doorbelast naar afdelingen” 

 
Enkele conclusies: 

 Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat de hoogste winst wordt gerealiseerd met 
begeleid werken, gevolgd door wol en detachering. Waarbij binnen detachering de individueel 
gedetacheerden een hoger opbrengst hebben dan de groepsdetacheringen (deze conclusie is 
niet uit het overzicht te halen). Vanaf 2014 zal het resultaat voor individuele en 
groepsgedetacheerden gesplitst worden waardoor dit wel inzichtelijk wordt. 

 De netto toegevoegde waarde (opbrengsten –  verbruik grond en hulpstoffen en uitbesteed 
werk) veroorzaakt dat het resultaat bij wol relatief hoog is, ondanks de hogere bedrijfskosten 

 Het resultaat bij detacheringen wordt positief beïnvloed door lage kosten bij een relatief 
hogere opbrengst. Daar staan dan wel weer relatief hoge loonkosten tegenover (betere 
medewerkers zijn gedetacheerd, maar deze zijn relatief hoog ingeschaald). 

 Begeleid werken wordt gekenmerkt door geen netto toegevoegde waarde, geen kosten, lage 
(tot vrijwel geen) overheadkosten en lage loonkosten(subsidies) 

 

 

 



Kostenverdeelmodel bijlage 5

trede

kosten categorie bedrag per fte bedrag per fte bedrag per fte bedrag per fte bedrag per fte bedrag per fte bedrag per fte

Opbrengsten 253.000 13.676 50.000 4.000 358.000 7.306 3.419.000 29.474 2.275.000 12.781 6.355.000 14.185

Verbruik grond en hulpstoffen en uitbest. werk 13.000 703 2.000 160 99.000 2.020 1.051.000 9.060 36.000 202 1.201.000 2.681

Netto toegevoegde waarde 240.000 12.973 48.000 3.840 259.000 5.286 2.368.000 20.414 2.239.000 12.579 5.154.000 11.504

Vervoerskosten WSW 179.000 1.543 179.000 400

Overige personeelskosten WSW 226.000 12.216 5.423 111 29.577 255 4.926 28 2.074 28 268.000 598

Andere doelgroepen
Salarissen en over. kst niet gesub. Pers 1.327.800 71.773 27.000 2.160 89.423 1.825 530.777 4.576 500.000 2.809 155.000 2.095 2.630.000 5.871Overige personeelskosten niet 

gesubsidieerden 146.800 7.935 346 7 5.854 50 153.000 342

Afschrijvingskosten 354.000 19.135 7.000 560 14.731 301 224.269 1.933 600.000 1.339

Rentekosten -43.441 -2.348 1.094 88 671 14 17.411 150 4.232 24 33 0 -20.000 -45

Huur 14.000 757 66.000 569 80.000 179

Onderhoudskosten 636.000 34.378 6.000 480 17.731 362 159.269 1.373 819.000 1.828

Energie verbruik 131.000 7.081 10.000 204 108.000 931 249.000 556

Belasting en verzekering 117.000 6.324 346 7 25.654 221 143.000 319

Overige bedrijfslasten 422.000 22.811 3.808 78 31.192 269 7.037 40 2.963 40 467.000 1.042

Diverse lasten 100.600 5.438 1.038 21 2.362 20 104.000 232

Onvoorziene uitgaven 50.000 2.703 50.000 112

Diverse baten -115.000 -6.216 -115.000 -257

Onttrekking bestemmingsreserve -137.699 -7.443 -137.699 -307

Totaal kosten 3.229.060 174.544 41.094 3.288 143.517 2.929 1.379.364 11.891 516.195 2.900 160.070 2.163 5.469.301 12.208

Bedrijfsresultaat -2.989.060 -161.571 6.906 553 115.483 2.357 988.636 8.523 1.722.805 9.679 -160.070 -2.163 -315.301 -704

Rijksbijdrage 491.000 26.541 331.000 26.480 1.299.000 26.510 3.076.000 26.517 4.700.444 26.407 1.981.556 26.778 11.879.000 26.516

Loonkosten WSW 542.000 29.297 248.000 19.840 1.287.000 26.265 3.242.000 27.948 5.336.296 29.979 1.031.704 13.942 11.687.000 26.087

Budget resultaat -51.000 -2.757 83.000 6.640 12.000 245 -166.000 -1.431 -635.852 -3.572 949.852 12.836 192.000 429

Resultaat voor doorbelasting 

overheadkosten -3.040.060 -164.328 89.906 7.193 127.483 2.602 822.636 7.092 1.086.953 6.106 789.781 10.673 -123.301 -275

Overheadkosten 1.089.157 58.873 133.514 10.681 721.139 14.717 1.021.943 8.810 1.281.583 7.200 20.346 275 4.267.682 9.526

Doorbelast naar afdelingen -3.925.323 -212.180 -342.359 -2.951 -4.267.682 -9.526

Saldo overheadkosten -2.836.166 -153.306 133.514 10.681 721.139 14.717 679.584 5.858 1.281.583 7.200 20.346 275

Netto exploitatieresultaat -203.893 -11.021 -43.608 -3.489 -593.656 -12.115 143.051 1.233 -194.630 -1.093 769.435 10.398 -123.301 -275

kengetallen / verdeelsleutels

Aantal personen WSW 24 17 63 126 209 88 527

Aantal fulltime Plaatsen WSW 18,5 12,5 49,0 116,0 178,0 74,0 448,0

Aantal personen niet gesubsidieerden 21 2 1 9 8 2 43

Aantal fulltime Plaatsen niet gesubsidieerden 18,7 1,8 1,0 10,0 8,0 2,0 41,5

Aantal personen verdeelsleutel 24 17 63 126 209 439

Aantal personen verdeelsleutel bedr rest 24 17 63 65 4 173

M2 4.749 976 865 220 6.809

Pc's 51 2 9 20 17 99

Magazijn (pallets) 20 10 181 211
Expeditie en transport (tranportkosten in €) 3.952 23.724 27.676

TotaalStaf Intern Wol Detacheringen Begeleid werkenOntwikkeling
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Aan  : dagelijks bestuur AM Groep 
Van  : A.W. van den Hoed 
Betreft  : primaire begroting 2014 
Datum  : 22 april 2013 
 

 
 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij ontvangt u onze primaire begroting 2014 en de meer jaren begroting voor de periode 
2015 - 2018. 
 
Bijgaande begroting is opgesteld op basis van de informatie die eind maart 2013 bekend was 
ten aanzien van de participatiewet.  
 
Op 12 april jl. is het sociaal akkoord opgesteld tussen sociale partners en het Kabinet. Aan 
de hand van deze informatie zou deze begroting volledig moeten worden herzien. Echter, de 
details en de gevolgen uit het sociaal akkoord  zijn nog niet volledig bekend. Daarnaast is het 
onduidelijk of het sociaal akkoord onverkort wordt doorgezet of  nog aan verandering 
onderhevig is. Bovendien zijn een aantal zaken gewoonweg nog niet duidelijk. Zo wordt 
bijvoorbeeld de invoering van de participatiewet 1 jaar verschoven, maar worden de 
bezuinigingen op de rijksbijdrage daarmee ook 1 jaar verschoven? En hoe gaat het kabinet 
om met de taakstelling Wsw die een groot onderdeel van de bezuinigingen is?  
 
Mede gezien het tijdsbestek dat beschikbaar is om de begroting tijdig aan te bieden voor 
behandeling door uw gemeenten en de grote onduidelijkheid omtrent het sociaal akkoord en 
mogelijke gevolgen daarvan voor de begroting van AM Groep, stellen wij voor deze primaire 
begroting nu vast te stellen. Begin 2014 zullen wij zoals gebruikelijk een begrotingswijziging 
indienen waarin wij de meest recente informatie verwerken. 
 
Gezien de hiervoor genoemde onduidelijkheden en het feit dat op dit moment nog niet 
duidelijk is welke rol er voor AM Groep is weggelegd bij de uitvoering van de Participatiewet, 
die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd, zijn wij voor deze primaire begroting uitgegaan van 
de volgende uitgangpunten. Deze zijn nog gebaseerd op de voorstellen voor de 
participatiewet zoals die op 11 april 2013 (voor het sociaal akkoord) bekend waren. 
 

 AM Groep blijft de huidige Wsw uitvoeren voor de vijf gemeenten; 
 

 Er is voor AM Groep geen rol weggelegd bij de uitvoering van de Participatiewet; 
 

 De bezuinigingen op het rijksbudget (afbouw naar €  22.700 in 2019) is 
meegenomen; 

 

 Wij zijn uitgegaan van 6% uitstroom in 2014 als gevolg van natuurlijk verloop, er vindt 
geen instroom meer plaats. Dit betekent een krimp van 6% per jaar. In de 
meerjarenbegroting (pagina12) zijn de gevolgen hiervan inzichtelijk gemaakt. 
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De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met aanzienlijke bezuinigingen onder 
andere op de rijksbijdrage voor de Wsw. De totale bezuiniging met de invoering van de 
Participatiewet loopt op tot € 1,8 miljard in 2018. Voor uw gemeenten en AM Groep betekent 
dit naar verwachting een korting / bezuiniging ten opzichte van 2010 van circa € 1.900.000 
op het Wsw budget. Deze bezuiniging wordt veroorzaakt door een lagere rijksbijdrage per 
fte.  
 
Daarnaast wordt in de Participatiewet, voor zover bekend, er van uitgegaan dat er geen 
taakstelling meer is voor het realiseren van de zogenaamde beschut - beschut werkplekken. 
(de nieuwe doelgroep). Gevolg hiervan is dat de bezetting jaarlijks met 6% terug loopt, wat 
ook consequenties heeft voor de omzet en dus het resultaat. Met minder medewerkers kan 
er minder omzet worden gerealiseerd en ook de activiteiten die worden uitgevoerd zullen een 
lagere netto toegevoegde waarde realiseren. 
 
Ook wordt naar verwachting de ontwikkeling van de loonkosten van de Wsw medewerkers 
niet gecompenseerd. Dit gebeurde ook al niet in 2010, 2011, en in 2012 is een zeer beperkte 
compensatie toegekend. De kosten bij 1,5% loonstijging bedragen circa € 180.000 per jaar. 
De loonkosten zijn zeer beperkt beïnvloedbaar (alleen bij nieuwe contracten, maximaal vijf 
jaar minimum loon, en daarna over naar functieloon) en zullen naar verwachting de komende 
jaren verder stijgen als gevolg van de loonontwikkeling vanuit de cao. Bovendien stijgt het 
minimum loon jaarlijks. 
 
Door kortingen op het participatiebudget in 2013 en de bezuinigingen die gepaard gaan met 
de invoering van de Participatiewet zal er voor gemeenten ook minder geld beschikbaar zijn 
voor het ontplooien van re-integratie activiteiten. De winst die AM Werk Reïntegratie in de 
afgelopen jaren hiermee realiseerde komt onder druk te staan waardoor er naar verwachting 
ook minder winst aan AM Werk BV en AM Groep uitgekeerd zal gaan worden. Hiervoor 
verwijzen wij ook naar onze eerdere begrotingen 2013 voor beide bedrijven. 
 
Al deze ontwikkelingen veroorzaken dat de begroting voor 2014 en de jaren daarna een 
dramatisch ontwikkeling doormaakt. Zo stijgt het tekort op de exploitatie in 2014 naar een 
bedrag van -/-  € 691.000.  
 
In de meerjarenbegroting is, zoals aangegeven, gerekend met een terugloop in de Wsw 
bezetting van 6% per jaar. Deze terugloop heeft ook gevolgen voor de bezetting van de 
leiding en stafmedewerkers niet gesubsidieerden. In deze begroting is rekening gehouden 
met een terugloop die vrijwel gelijk is aan de terugloop van Wsw medewerkers. Als er meer 
duidelijkheid is  over de rol die AM Groep mogelijk in de toekomst gaat spelen bij de 
uitvoering van de Participatiewet kan er een inschatting worden gemaakt van eventuele 
reorganisatiekosten.  
 
Zoals uit voorgaande en de meerjarenbegroting blijkt wordt de egalisatie reserve de 
komende jaren versneld uitgeput. Volgens de meerjarenbegroting zal deze egalisatie reserve 
in 2016 op het vastgestelde minimum van € 1.000.000 uitkomen en zal er vanaf dat jaar 
mogelijk een beroep moeten worden gedaan op een gemeentelijke bijdrage. Hierbij is dus 
rekening gehouden met het handhaven van de minimale reserve van € 1.000.000, conform 
eerder besluit van het Algemeen Bestuur van AM Groep. 
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Mochten gemeenten besluiten AM Groep wel een rol te laten spelen bij de uitvoering van de 
Participatiewet dan kan naar verwachting het resultaat worden verbeterd. De hoogte van 
deze verbetering is afhankelijk van de rol en de manier waarop AM Groep wordt betrokken 
bij de uitvoering van de Participatiewet. In dit kader willen wij graag verwijzen naar het 
rapport ‘AM Groep bereidt zich voor, een route voor de toekomst’ dat wij begin 2012 aan u 
hebben toegestuurd. Ook heeft AM Groep ideeën over hoe wij een rol kunnen spelen bij het 
detacheren van cliënten / medewerkers bij reguliere werkgevers vanuit de (nieuwe) 
doelgroep die onder de participatiewet gaat vallen. 
 
Zoals eerder aangegeven zullen wij, zoals gebruikelijk, begin 2014 een begrotingswijziging 
indienen. In deze begrotingswijziging zullen wij de (laatste) informatie vanuit het Rijk 
alsmede vanuit gemeenten, ten aanzien van eventuele beleidskeuzes, verwerken. Deze 
begrotingswijziging zal dan een meer getrouw beeld geven voor het jaar 2014. 
       
Vanzelfsprekend zijn wij bereid tot een verdere toelichting van deze primaire begroting. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
AM Groep 
 
 
 
Anton van den Hoed 
algemeen directeur 



  



Begroting 2014 
 
 

AM Groep 
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Algemene toelichting 
 
In deze primaire  begroting zijn de comptabiliteitsvoorschriften BBV 2004 integraal toegepast. Verder zijn de 
gegevens die voor een (externe) begroting niet van belang zijn, mede om concurrentieoverwegingen, 
weggelaten. Deze begroting is opgesteld op basis van diverse gesprekken met budgethouders binnen AM 
Groep. Aan de begroting liggen eveneens deelplannen ten grondslag op grond waarvan hier de kosten en 
opbrengsten zijn berekend. 

 
Voorbehoud voor deze begroting 
Deze begroting is medio maart 2013 opgemaakt. Op dat moment heeft AM Groep nog steeds weinig last van 
de economische teruggang. Hoewel er sinds begin 2013 toch signalen zijn van werkgevers die mogelijk 
detacheringsplaatsen of begeleid werken plaatsen willen beëindigen. In deze begroting is uitgegaan van de 
uitgangspunten die naar verwachting gaan gelden voor de Participatiewet. Omdat  
AM Groep nog niet weet of er een rol voor haar is weggelegd bij de uitvoering van de Participatiewet is voor 
deze begroting er van uitgegaan dat AM Groep de komende jaren alleen het WSW deel uit de 
Participatiewet zal uitvoeren voor de deelnemende gemeenten. Een nadere toelichting op de mogelijke 
gevolgen van de economische ontwikkelingen en de Participatiewet en de bezuinigingen van het Rijk is 
gegeven in de risico paragraaf (pagina 3). 

 
Resultaat 2014 
Het resultaat voor 2014 is begroot op een verlies van -/- € 691.000. Dit verlies is een direct gevolg van lagere 
bezetting als gevolg van geen nieuwe instroom in de Wsw,  tezamen met natuurlijk verloop in de huidige 

Wsw doelgroep van circa 6% en bezuinigingen op de rijksbijdrage. 
 
Schatkist bankieren 
Zoals bekend wordt naar verwachting medio 2013 het zgn. schatkist bankieren ingevoerd. De vergoedingen 
die het rijk geeft voor het bij hen uitgezette geld is aanzienlijk lager dan de rente die AM groep nu ontvangt 
op het uitgezette vermogen. Als gevolg hiervan wordt het resultaat met circa € 90.000  negatief beïnvloedt, 
50% hiervan is al opgenomen in de begroting voor 2013. In deze begroting is een nog eens en terugval van 
50% opgenomen. 
 

Rijksbijdrage 
Vanuit de historie werd door het Rijk de ontwikkeling in de loonkosten van de Wsw medewerkers 
automatisch en structureel gecompenseerd in de rijksbijdrage. Echter in de afgelopen 3 jaar (2010, 2011en 
2012) heeft het Rijk de compensatie niet of zeer beperkt toegekend. Hierdoor is de omvang van de 
rijksbijdrage, die een grote invloed heeft op de exploitatie, een onzekere factor geworden.  
 
In 2012 heeft het kabinet besloten de Wsw,  WWB, WAJONG en de wet WIJ samen te voegen tot één 
regeling, de Participatiewet. Deze wet zal per 1 januari 2014 worden ingevoerd. Gelijktijdig zijn er 
bezuinigingen aangekondigd op deze regelingen met een omvang van in totaal € 1,8 miljard (voor AM Groep 
is dit ten opzichte van 2010 circa 1,9 miljoen  per jaar in 2019). Dit bedrag in dit bedrag is nog niet 
meegenomen de bezuinigingen als gevolg van het teruglopen in het aantal Wsw plaatsen. Deze nieuwe wet 
en de bezuinigingen hebben (grote) gevolgen voor de exploitatie van AM Groep. Zo veroorzaakt de 
terugloop in taakstelling een daling van de netto toegevoegde waarde en zal een lagere rijksbijdrage per 
werkplek drastische gevolgen hebben op de exploitatie van AM Groep in 2014 en de jaren daarna. 

 
Invloed van de economische situatie AM Groep 
De economische teruggang die zich eind 2008 heeft ingezet en nog steeds aanwezig is lijkt op dit moment 
(maart 2013) nog weinig invloed te hebben op de omzet van AM Groep. Door de portfolio van werksoorten 
en klanten heeft AM Groep minder last van terugloop in werk. Wel verwacht AM Groep in 2014 en in de jaren 
daarna last te krijgen van de steeds meer beperkte middelen bij de gemeenten. Dit zal vanaf 2013 zijn 
weerslag hebben op de omzet van AM Groep en indirect door een lagere bijdrage in het resultaat van AM 
Werk Reïntegratie B.V. 
In deze begroting is geen rekening gehouden met mogelijke negatieve gevolgen van de economische 
ontwikkeling  op de exploitatie van AM Groep, anders dan beperkte financiële middelen bij 
gemeenten (zie ook de risico paragraaf pagina 3). 
Mogelijke negatieve gevolgen voor de begroting van bovenstaande risico’s zijn voor de korte termijn 
gedekt door middel van de egalisatiereserve. 
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Programma begroting 2014
Bedragen x € 1.000

gewijzigde 

Begroting begroting Rekening

Omschrijving 2014 2013-1 2012

Opbrengsten

Netto omzet 6.279€                      6.355€                      6.960€                      

Mutatie voorraad gereed product / o.h. werk -€                          -€                          -€                          

Totaal bedrijfsopbrengsten 6.279€                      6.355€                      6.960€                      

Totaal directe kosten 1.347€                      1.201€                      1.510€                      

 

Netto toegevoegde waarde 4.932€                      5.154€                      5.451€                      

Overige bedrijfsopbrengsten 85€                           115€                         348€                         

Netto opbrengsten 5.017€                      5.269€                      5.799€                      

Bedrijfskosten

Loonkosten Wsw personeel 8.130€                      8.378€                      9.151€                      

Sociale lasten Wsw personeel 2.197€                      2.309€                      2.396€                      

Uitvoeringsk. en loonkostensubsidies begeleid werken 1.064€                      1.000€                      910€                         

Totaal loonkosten Wsw 11.391€                    11.687€                    12.456€                    

Overige kosten gesubsidieerd personeel 429€                         447€                         468€                         

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 2.627€                      2.630€                      2.628€                      

Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel 131€                         153€                         193€                         

Afschrijvingskosten activa 577€                         600€                         663€                         

Rente lasten / rente baten 10€                           20-€                           55-€                           

Overige bedrijfskosten 1.715€                      1.758€                      1.656€                      

Diverse lasten 104€                         104€                         143€                         

Onvoorziene uitgaven 50€                           50€                           -€                          

Subtotaal bedrijfs- en finacieringslasten 17.034€                    17.409€                    18.153€                    

Bedrijfsresultaat (nadelig) 12.017-€                    12.140-€                    12.354-€                    

Rijks/gemeentelijke bijdrage 11.189€                    11.879€                    12.333€                    

Resultaat vòòr bestemming 828-€                         261-€                         22-€                           

Mutatie in bestemmingsreserve vrijval 137€                         138€                         291€                         

Mutatie in bestemmingsreserve dotatie -€                          -€                          101-€                         

Totaal mutatie bestemmingsreserve 137€                         138€                         190€                         

Exploitatieresultaat na mut.  in bestemmingsreserve 691-€                         123-€                         169€                         

Ontrekking aan egalisatiereserve 691 123 0

Aldus opgemaakt Aldus vastgesteld in openbare bestuursvergadering

Datum:   april 2013 Datum: 21 juni 2013

Algemeen Directeur, dhr.  A.W. van den Hoed Voorzitter, dhr. S. Bak

Controller, Dhr. A.P. van Abswoude Secretaris, Dhr. A.W. van den Hoed
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Risico paragraaf 
 
Deze begroting is opgesteld met de stand van informatie per medio maart 2013. 
 
Begin 2002 zijn door middel van het Organisatieverbeterplan Lange Termijn (OVP LT) met gemeenten 
afspraken gemaakt om een egalisatiereserve op te bouwen en zodoende de gevolgen voor de exploitatie van 
bedrijfsrisico’s te verminderen. In deze afspraken was de egalisatiereserve minimaal € 1.000.000 en 
gemaximeerd op 10% van de exploitatiekosten. Indien het minimum van € 1.000.000 wordt bereikt wordt de 
gemeentelijke bijdrage verhoogd om het verschil aan te zuiveren tot het minimum van € 1.000.000. In 2006 is 
een voorstel voor uitbreiding van de egalisatiereserve naar 20% van de exploitatiekosten door het Algemeen 
Bestuur goedgekeurd. In de meerjaren begroting is met deze grensbedragen rekening gehouden. 
 
De grootste risicofactoren voor AM Groep worden gevormd door de commerciële opbrengsten van diensten 
en producten, de rijksbijdrage en de Participatiewet die in voorbereiding is, en het daaraan verbonden 
gemeentelijk beleid en de rol van AM Groep ten aanzien van de uitvoering van die nieuwe wet. Hieronder 
wordt ingegaan op deze risico’s. 
 
Commerciële opbrengst 
De commerciële opbrengst kan, door onverwachte mutaties in (grote) klanten en of grote orders onverwachts 
vrij sterk toe- of afnemen. In het algemeen is hiervan het gevolg dat vrijwel direct en in gelijke verhoudingen 
het bedrijfsresultaat en daarmee ook het exploitatieresultaat aangetast worden. Daarnaast is AM Groep sterk 
afhankelijk van de economische omstandigheden. In het verleden is gebleken dat een dergelijk verlies aan 
baten niet eenvoudig hersteld kan worden door bezuinigingen. Immers, de grootste kostenfactor, de 
personeelskosten (circa 80% van de kosten) zijn vast omdat AM Groep geen personeel kan ontslaan in 
verband met te weinig werk. Derhalve is de opbrengst (NTW) een grote risicofactor bij het opstellen van de 
begroting. 
 
Invloed van de economische situatie AM Groep 
De economische teruggang die eind 2008 ontstond heeft tot en met 2012 weinig invloed gehad op de 
opbrengsten bij AM Groep. Op dit moment (maart 2013) heeft AM Groep, door de portfolio van werksoorten en 
klanten, nog steeds weinig last van teruglopende omzetten of terugloop in werkaanbod (behoudens normale 
seizoenspieken en dalen). Dit komt doordat AM Groep minder op de traditionele Wsw werksoorten is gericht 
en meer is gericht op dienstverlening zoals werken op locatie (wol), detacheren en begeleid werken. Wel is te 
merken dat sinds begin 2013 het plaatsen van medewerkers bij bedrijven moeizamer  verloopt en er vaker dan 
voorheen medewerkers  terugkomen van detacheringsplaatsen.  Zo kunnen later dit jaar (2013) of in 2014 ook 
bij AM Groep de gevolgen van de economische teruggang alsnog voelbaar worden. Met name de mogelijke 
bezuinigingen bij gemeenten wordt gezien als een risico voor de sector wol (groen en schoonmaak). Een 
inschatting is dat de NTW dan met 10 tot 20% kan teruglopen. Bij een terugloop van 10% betekent dit een 
potentieel risico in de begroting van circa € 600.000. Een dergelijk risico kan op dit moment worden 
opgevangen binnen de egalisatiereserve. 

 
Rijksbijdrage en Participatiewet 
De rijksbijdrage en de Participatiewet zijn op dit moment de grote risicofactoren. Hoewel de ontwikkeling in 
loonkosten en CAO-ontwikkelingen door het Rijk normaal gesproken in de rijksbijdrage werden 
gecompenseerd, is dit in de afgelopen jaren (behoudens 2012 gedeeltelijke compensatie)  niet meer gebeurd 
en zal naar verwachting ook in 2013 en 2014 niet plaatsvinden. Daarnaast zijn er omvangrijke bezuinigingen 
aangekondigd op de Wsw, Wajong en WWB van in totaal 1,8 miljard euro. Het Rijk gaat er van uit dat door de 
invoering van de Participatiewet  en de uitvoering daarvan door gemeenten deze bedragen kunnen worden 
bespaard. De verwachte gevolgen van de Participatiewet  ten aanzien van de krimp in de Wsw doelgroep 
(6%) zijn in deze begroting verwerkt. AM Groep heeft zich in 2012 voorbereid op de invoering van de 
Participatiewet en een mogelijke rol daarin die zij kan gaan spelen voor gemeenten. Eind 2011 is in verband 
daarmee de organisatie aangepast. Wij hopen dat er medio 2013 meer zicht is op het gemeentelijk beleid ten 
aanzien van de Participatiewet  en of en hoe gemeenten gebruik willen maken van de expertise van AM Groep 
voor de nieuwe doelgroep waar zij vanaf 2014 verantwoordelijk voor zijn. Eind 2013 zal een 
begrotingswijziging worden opgesteld waarin de gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn verwerkt. 
 
Verder zijn voor alle bekende risico’s, voorzieningen getroffen. 
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Berekening renterisoconorm en renterisico's van de vaste schuld periode 2013 t/m 2016

(Bedragen x € 1.000)

2013 2014 2015 2016

Renterisico op vaste schuld begroot begroot begroot begroot

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0

  2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0 0 0 0

3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 0 0 0 1.500

3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 0 0 0 0

  4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 0 0 0 1.500

  5. Betaalde aflossingen 148 148 57 57

  6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 0 0 0 0

  7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 0 0 0 0

Renterisiconorm

  8. Begrotingstotaal 18.153 17.409 17.034 16.136

  9. Het bij ministeriële regeling vastgesteld perc. 20% 20% 20% 20%

10. Renterisiconorm 20% van 8; minimaal € 2.500.000) 3.631 3.482 3.407 3.227

Toets Renterisiconorm

10. Renterisiconorm 3.631 3.482 3.407 3.227

  7. Renterisico op vaste schuld 0 0 0 0

11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) 3.631 3.482 3.407 3.227

Financiering 
 
In 2010 heeft het Algemeen Bestuur van AM Groep opnieuw het treasury-statuut vastgesteld. 
 
Risico profiel 
AM Groep heeft met betrekking tot de treasuryactiviteiten een beperkt risicoprofiel. Er wordt een prudent beleid 
gevoerd ten aanzien van de treasuryfunctie. De treasuryfunctie dient alleen de publieke taak. 
Voor zover sprake is van uitstaande gelden, wordt dit alleen gedaan door tussenkomst van een bank met AA+ 
rating. Uitzettingen worden alleen gedaan door middel van kasgeld en rekening-courant verhoudingen en 
deposito’s. Op de balansdatum is geen sprake van risico’s met betrekking tot koersen en/of valuta. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van derivaten. Er zijn geen garanties verstrekt. 
 
Geplande treasury-activiteiten voor 2013 en 2014 
Voor 2013 en 2014 zijn geen treasury-activiteiten voorzien. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het renterisico in de periode 2013 t/m 2016. Op pagina 7 is de 
staat van leningen opgenomen. 
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Staat van vaste activa 2014

 Aanschaf- Investering Aanschaf- Afschrij- Afschrijving Afschrijving Afschrijving Boek- Boek- Boek-

Omschrijving waarde per in lopend waarde per vings t/m  begin lopend t/m eind waarde waarde waarde

actief 1-1 jaar 31-12 percentage lopend jaar jaar lopend jaar 1-1 31-12 gemiddeld

Grond en Terreinen 0% 459.642€            -€                   459.642€              0,00% -€                         -€                       -€                         459.642€            459.642€             459.642€           

      

Bedrijfsgebouwen 2.50% 1.400.260€         -€                   1.400.260€           2,50% 1.399.157€           911€                   1.400.068€           1.103€                192€                    647€                  

Bedrijfsgebouwen 4% 177.678€            -€                   177.678€              4,00% 177.678€              -€                       177.678€              -0€                      -0€                       -0€                     

Bedrijfsgebouwen 5% 3.641.940€         -€                   3.641.940€           5,00% 3.425.520€           154.994€            3.580.514€           216.421€            61.427€               138.924€           

Bedrijfsgebouwen 6,67% 235.012€            -€                   235.012€              6,67% 176.118€              15.746€              191.864€              58.894€              43.148€               51.021€             

Bedrijfsgebouwen 10% 559.745€            -€                   559.745€              10,00% 492.177€              19.217€              511.394€              67.567€              48.350€               57.959€             

Bedrijfsgebouwen 20% 53.678€              -€                   53.678€                20,00% 38.293€                7.710€                46.003€                15.385€              7.675€                 11.530€             

Bedrijfsgebouwen 33% 116.291€            -€                   116.291€              33,00% 116.291€              -€                       116.291€              -€                        -€                         -€                       

Totaal bedrijfsgebouwen 6.184.603€         -€                   6.184.603€           5.825.234€           198.578€            6.023.812€           359.369€            160.791€             260.080€           

Grond, weg en waterbouwkundige werken 0% 187.948€            -€                   187.948€              0,00% 187.948€              -€                       187.948€              -€                        -€                         -€                       

Grond, weg en waterbouwkundige werken 6,67% 222.144€            -€                   222.144€              6,67% 164.758€              14.884€              179.642€              57.386€              42.502€               49.944€             

Grond, weg en waterbouwkundige werken 10% 37.794€              -€                   37.794€                10,00% 24.684€                2.185€                26.869€                13.110€              10.925€               12.018€             
Totaal grond, weg en waterbouwkundige 

werken 447.886€            -€                   447.886€              377.390€              17.069€              394.459€              70.496€              53.427€               61.961€             

Vervoermidd 20% 1.492.201€         229.000€       1.721.201€           20,00% 1.057.694€           168.952€            1.226.646€           434.507€            494.555€             64.753€             

Vervoermidd 33,33% 4.924€                -€                   4.924€                  33,33% 4.924€                  -€                       4.924€                  -€                        -€                         64.753€             

Totaal vervoermidd. 1.497.125€         229.000€       1.726.125€           1.062.618€           168.952€            1.231.570€           434.507€            494.555€             129.507€           

Machines, apparaten en installaties 0% 165.779€            -€                   165.779€              0,00% 165.779€              -€                       165.779€              -€                        -€                         -€                       

Machines, apparaten en installaties 6.67% 48.493€              -€                   48.493€                6,67% 47.048€                1.444€                48.492€                1.444€                0€                        722€                  

Machines, apparaten en installaties 10% 467.385€            39.000€         506.385€              10,00% 298.920€              33.231€              332.151€              168.465€            174.234€             171.349€           

Machines, apparaten en installaties 20% 813.651€            170.000€       983.651€              20,00% 574.134€              98.076€              672.210€              239.517€            311.441€             275.479€           

Machines, apparaten en installaties 33,33% 313.920€            20.000€         333.920€              33,33% 239.846€              37.969€              277.815€              74.074€              56.105€               65.090€             

Machines, apparaten en installaties 50% -€                        -€                   -€                         50,00% -€                         -€                       -€                         -€                        -€                         -€                       

Totaal machines, apparaten en installaties 1.809.226€         229.000€       2.038.226€           1.325.727€           170.720€            1.496.447€           483.500€            541.780€             512.640€           

Overige materiele vaste activa 10% 394.897€            11.000€         405.897€              10,00% 310.004€              15.354€              325.358€              84.893€              80.539€               82.716€             

Overige materiele vaste activa 20% 163.676€            35.000€         198.676€              20,00% 150.555€              5.976€                156.531€              13.121€              42.145€               27.633€             

Totaal overige materiele vaste activa 558.573€            46.000€         604.573€              460.559€              21.330€              481.889€              98.014€              122.684€             110.349€           

Totaal vaste activa 10.957.055€       504.000€       11.461.055€         9.051.528€           576.649€            9.628.177€           1.905.528€         1.832.879€          1.534.179€        
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Toelichting bij de staat van vaste activa
Deze staat geeft een overzicht van de werkelijk per 31 december 2012 geactiveerde duurzame 
bedrijfsmiddelen, vermeerderd met de activa uit het investeringsplan van 2013 en de 
investeringen die overlopen van 2012 naar 2013. In de kolom "Investeringen in lopend jaar" zijn 
de in 2014 begrote investeringen (volgens investeringsplan) opgenomen. De laatst genoemde 
investeringen worden, voor de berekende afschrijvingskosten, verondersteld medio het 
begrotingsjaar te worden gedaan. De afschrijvingskosten uit deze staat zijn in de begroting 
opgenomen onder het hoofdstuk afschrijvingskosten. De gemiddelde boekwaarde, plus het 
benodigd kapitaal voor het vaste gedeelte van de vlottende activa, minus het eigen vermogen, 
dient als basis voor de berekende rentelasten. De investeringen die gefinancierd zijn uit de 
bestemmingsreserve, evenals de daarmee samenhangende afschrijvingskosten, zijn integraal in 
dit overzicht opgenomen. De hierop betrekking hebbende onttrekkingen aan de 
bestemmingsreserve zijn opgenomen onder “mutatie in bestemmingsreserve vrijval”. 
In de bijlage bij de begroting wordt een uitgebreid overzicht gegeven m.b.t. de investeringen, 
verdeeld naar de bedrijfsonderdelen. 

Onderhoud kapitaalgoederen 
 
De kapitaalgoederen die in bezit zijn van AM Groep zijn goed onderhouden. Voor het gebouw 
aan de Hoofdweg is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld dat doorloopt tot 2030. Elke 5 
jaar wordt dit plan bijgesteld aan de hand van een technische inspectie. In 2008 heeft een  
herinspectie plaatsgevonden hetgeen in 2009 tot een nieuw onderhoudsplan heeft geleid. De 
jaarlijks terugkerende onderhoudskosten zijn opgenomen onder de posten onderhoud 
gebouwen, onderhoud installaties en onderhoud terreinen. De kosten van incidenteel groot 
onderhoud zijn over de periodes tot 2030 verdeeld en leiden tot een jaarlijkse toevoeging aan 
de onderhoudsvoorziening van € 112.000. De uitgaven aan incidenteel groot onderhoud worden 
in het jaar van uitvoering ten laste gebracht van deze voorziening.  
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Staat van leningen
Bedragen x € 1.000

Oorspronke- Jaar van Rente- Restant In het jaar Restant

lijk bedrag de laatste percen- Rente leningen 2014 opge- Aflossing bedrag

Verstrekker Omschrijving lening aflossing tage    boekjaar begin 2014 nomen 2014 van de

leningen lening

BNG Lening nr. 1 1.815 2014 4,21 4 90 0 90 0

BNG Lening nr. 2 454 2015 6,65 3 45 0 23 22

BNG Lening nr. 3 681 2017 4,80 6 136 0 34 102

Totaal 2.950 13 271 0 147 124

Staat van voorzieningen en reserves
Bedragen x € 1.000

Overboeking Saldo einde

Saldo volgens Vermeerdering in Vermindering in naar best. verslag per.

rekening begrotingsjaar begrotingsjaar reserve 1+2+3+4

1 2 3 4 5

Rubriek Omschrijving 2012 2013 2014 2013 2014

6.01 Onderhoudsvoorziening 759€               112€        112€      65-€           131-€          -€             787€          

6.01 Overige voorzieningen -€                -€        -€       -€          -€          -€             -€           

6.02

Bestemmingsreserve soc. 

herinvesteringsfonds 1.530€            -€        -€       150-€         500-€          -€             880€          

6.02 Bestemmingsreserve frictiekosten 272€               169€        -€       30-€           80-€            -€             331€          

6.02 Bestemmingsreserve afschrijvingen 306€               -€        -€       138-€         137-€          -€             31€            

6.03

Egalisatiereserve (incl. resultaat vorig 

boekjaar) 3.783€            -€        -€       123-€         691-€          -€             2.969€       

Totaal voorz. en reserves 6.650€            281€        112€      506-€         1.539-€       -€             4.998€       
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Toelichting bij de staat van reserves en voorzieningen 
 
De toevoegingen en onttrekkingen aan het onderhoudsfonds worden gedaan op basis van het 
onderhoudsplan. De onttrekking in 2013 dient voor groot schilderwerk en vervanging van een 
luchtbehandelingskast. De onttrekking in 2014 dient voor groot schilderwerk en renoveren 
sanitaire ruimten. 
 
De afname van de bestemmingsreserve afschrijvingen in 2012 en 2013 wordt veroorzaakt 
door onttrekkingen ten behoeve van de exploitatie in verband met afschrijvingskosten van 
investeringen uit de reserve. Tegenover het saldo van de bestemmingsreserve staan gedane 
uitgaven in activa. Daarnaast worden er in 2012 en 2013 naar verwachting bedragen 
onttrokken aan de bestemmingsreserve voor het creëren van extra dienstverbanden voor 
mensen op de wachtlijst en frictiekosten. De toevoeging aan de egalisatiereserve is 
vastgelegd in het OVP LT en in een aanvullend bestuursbesluit in 2006. De toevoeging aan 
de egalisatiereserve bestaat uit het exploitatieresultaat tot een maximum van 20% van de 
exploitatiekosten. Het meerdere wordt, na akkoord van het bestuur, toegevoegd aan een 
sociaal herinvesteringsfonds. De egalisatiereserve dient ter opvanging van onverwachte 
tegenvallende resultaten in de toekomst. Het sociaal herinvesteringsfonds staat ter 
beschikking van gemeenten voor bijvoorbeeld wachtlijst verkortingstrajecten of financiering 
van overrealisatie.  

Toelichting bij de staat van leningen 
 
Gezien de liquiditeitspositie van AM Groep zullen er geen vaste geldleningen worden 
aangetrokken in 2013 en 2014. 
 
 
 

Weerstandsvermogen 
 
Beleid betreffende weerstandsvermogen 
 
Omtrent het weerstandsvermogen heeft het algemeen bestuur op 28 juni 2006 besloten dat  
AM Groep een egalisatiereserve mag opbouwen ter dekking van onverwachte tegenvallers in 
de bedrijfsvoering met een minimum van € 1.000.000 en een maximum van 20% van de 
exploitatiekosten (begroting). 
Zodra het weerstandsvermogen onder het minimumbedrag komt, wordt de gemeentelijke 
bijdrage binnen de begrotingshorizon verhoogd zodat het minimumbedrag van € 1.000.000 
binnen de begrotingshorizon wordt bereikt. Voor een overzicht van de reserves en 
voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 3. 
 
De egalisatiereserve dient ter dekking van risico’s in de bedrijfsvoering waarvoor geen 
voorzieningen mogen worden gevormd. Dat wil zeggen, risico’s waarvan geen uitspraken 
kunnen worden gedaan ten aanzien van de omvang van het risico en het verschijnen van het 
risico. Het betreffen hier dus onverwachte fluctuaties in de bedrijfsvoering, zoals onverwacht 
hogere kosten of onverwacht lagere bedrijfsopbrengsten. De egalisatiereserve dient ter 
dekking van de gevolgen hiervan voor de korte termijn, dat wil zeggen de termijn die nodig is 
tussen het ontstaan van het tekort en de periode die nodig is om de oorzaak weg te nemen, 
dan wel de periode die nodig is om van de gemeenten een hogere gemeentelijke bijdrage te 
ontvangen. Voor de aard en de omvang van de risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf 
(verderop in dit hoofdstuk). In 2009 heeft het bestuur van AM Groep besloten dat er geen 
aparte bestemmingsreserve zal worden opgebouwd voor de verplichting aan vakantiegeld en 
vakantiedagen. Uitgangspunt is dat de egalisatiereserve van voldoende omvang is om dat 
risico te dekken en dat het samenvallen van alle risico’s tegelijkertijd theoretisch is. 
 
De hoogte van de egalisatiereserve is ruim 20% van de exploitatiekosten. Hierdoor hoeft deze 
reserve niet verder gevuld te worden in 2014. 
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Overzicht van verbonden partijen

% deelneming Waardering

AM Werk B.V. 100% 18.000€   

Toelichting bij het overzicht van verbonden partijen 
 
AM Werk B.V. 
AM Werk B.V. is opgericht door AM Groep. AM Werk B.V. dient als personeels BV voor 
het niet-gesubsidieerde personeel van AM Groep. Daarnaast worden in AM Werk B.V. 
dienstverbanden aangegaan in het kader van de WWB namens en onder 
verantwoordelijkheid van de in AM Groep deelnemende gemeenten. Verder is AM Werk 
B.V. 100% aandeelhouder van AM Werk Reïntegratie B.V. AM Werk Reïntegratie B.V. 
voert reïntegratieactiviteiten uit en vormt daarmee gedeeltelijk het bedrijfsonderdeel d&o. 
Door het onderbrengen van deze activiteiten in een aparte BV worden de 
subsidiestromen voor verschillende doelgroepen gescheiden gehouden. De aandelen 
zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. 
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Prognose personeel voor het begrotingsjaar 2013 en  2014

Totaal AM Groep

   Aantal personen

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

Staf 16,0 21,0 13,0 20,0 5,0 11,0 20,0 5,0

BO Diagnose en ontwikkelen 55,0 4,0 3,0 35,0 4,0 12,0 18,8 4,0 12,0

BO Werk 168,5 11,0 8,0 29,0 182,0 11,0 11,0 35,0 62,0 183,0 11,0 11,0 35,0 62,0

BO Bemiddelen en begeleiden 248,0 10,0 209,0 8,3 201,0 8,0

Begeleid werken 60,5 88,0 2,0 91,0 2,0

Totaal 548,0 46,0 8,0 32,0 527,0 45,3 11,0 35,0 79,0 504,8 45,0 11,0 35,0 79,0

Beschut 121,0 22,1% 104,0 19,7% 89,8 17,8%

WOL 122,5 22,4% 126,0 23,9% 123,0 24,4%

Gedetacheerd: 244,0 44,5% 209,0 39,7% 201,0 39,8%

BW 60,5 11,0% 88,0 16,7% 91,0 18,0%

Totaal bezetting in fte 548,0 100,0% 527,0 100,0% 504,8 100,0%

Totaal AM Groep

Aantal personen omgerekend naar fte's

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

Staf 11,8 17,8 9,0 16,7 nvt 8,3 16,2 nvt

BO Diagnose en ontwikkelen 43,4 3,8 2,4 28,0 3,8 nvt 16,7 3,8 nvt

BO Werk 150,6 11,0 8,0 27,9 159,0 11,0 10,0 27,0 nvt 162,5 11,0 10,0 27,0 nvt

BO Bemiddelen en begeleiden 209,8 9,3 178,0 8,0 nvt 170,5 7,7 nvt

Begeleid werken 50,8 74,0 2,0 nvt 76,0 2,0 nvt

Totaal FTE's 466,3 41,9 8,0 30,3 448,0 41,5 10,0 27,0 434,0 40,7 10,0 27,0

Toeslag FTE naar SE 10,7 10,0 10,0

Totaal SE's 477,0 41,9 8,0 30,3 458,0 41,5 10,0 27,0 444,0 40,7 10,0 27,0

Taakstelling SE 459,0 458,0 444,0

Beschut 104,4 22,4% 80,0 17,9% 73,5 16,9%

WOL 114,3 24,5% 116,0 25,9% 114,0 26,3%

Gedetacheerd: 197,1 42,2% 178,0 39,7% 170,5 39,3%

BW 50,8 10,9% 74,0 16,5% 76,0 17,5%

Totaal bezetting in fte 466,6 100,0% 448,0 100,0% 434,0 100,0%

Andere 

doel- 

groepen 

Leerwerk- 

plekken

Andere 

doel- 

groepen 

Leerwerk- 

plekken

 Werkelijke bezetting per 31 december

Wsw

NG leiding 

en staf

NG 

produktie

Andere 

doel- 

groepen 

Leerwerk- 

plekken Wsw

NG leiding 

en staf

NG 

produktie

Wsw

NG leiding 

en staf

NG 

produktie

Andere 

doel- 

groepen 

Leerwerk- 

plekken

Andere 

doel- 

groepen 

Leerwerk- 

plekken Wsw

NG leiding 

en staf

NG 

produktie

Wsw

NG leiding 

en staf

NG 

produktie

 Werkelijke bezetting per 31 december

Wsw

NG leiding 

en staf

NG 

produktie

Andere 

doel- 

groepen 

Leerwerk- 

plekken
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Verdeling van de gemeentelijke bijdrage

Gemeente van Begroting Begroting Rekening

herkomst 2014 2014 2013-1 2012

Aalsmeer 37 -€                 -€                 -€                 

Amstelveen 95 -€                 -€                 -€                 

Haarlemmermeer 228 -€                 -€                 -€                 

Ouder-Amstel 9 -€                 -€                 -€                 

Uithoorn 53 -€                 -€                 -€                 

Overige gemeenten 12 -€                 -€                 -€                 

Totaal 434 -€                 -€                 -€                 

 

Aantal fte  

begroot

Gemeentelijke bijdrage

Toelichting bij de gemeentelijke bijdrage in de 
exploitatiekosten 
 
Per ultimo 2006 is de egalisatiereserve gevuld tot op het niveau van 20% van de 
exploitatiekosten. Om deze reden is er ook in 2014 geen gemeentelijke bijdrage 
nodig voor AM Groep. 

Aalsmeer 
9% 

Amstelveen 
22% 

Haarlemmermeer 
52% 

Ouder-Amstel 
2% 

Uithoorn 
12% 

Overige gemeenten 
3% 

Verdeling van het aantal Wsw medewerkers naar gemeente 
van herkomst 
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Meerjaren prognose 2015 - 2018
BEDRAGEN  X € 1.000

Omschrijving Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013-1 2014 2015 2016 2017 2018

Opbrengsten
Netto omzet 6.960€                  6.355€                  6.279€                  5.874€                  5.484€                  5.108€                  4.745€                  

Totaal bedrijfsopbrengsten 6.960€                  6.355€                  6.279€                  5.874€                  5.484€                  5.108€                  4.745€                  

Kosten grond- en hulpstoffen 592€                     595€                     600€                     561€                     524€                     488€                     453€                     

Kosten uitbesteed werk 918€                     606€                     747€                     699€                     653€                     608€                     565€                     

Totaal directe kosten 1.510€                  1.201€                  1.347€                  1.260€                  1.177€                  1.096€                  1.018€                  

 

Netto toegevoegde waarde 5.451€                  5.154€                  4.932€                  4.614€                  4.307€                  4.012€                  3.727€                  

Overige bedrijfsopbrengsten 348€                     115€                     85€                       55€                       55€                       55€                       55€                       

Netto opbrengsten 5.799€                  5.269€                  5.017€                  4.669€                  4.362€                  4.067€                  3.782€                  

Kosten
Overige kosten Wsw personeel 422€                     447€                     429€                     393€                     353€                     313€                     276€                     

Loonkosten andere doelgroepen 46€                       -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 2.628€                  2.630€                  2.627€                  2.544€                  2.463€                  2.326€                  2.197€                  

Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel 193€                     153€                     131€                     123€                     114€                     107€                     103€                     

Afschrijvingskosten activa 663€                     600€                     577€                     604€                     436€                     400€                     375€                     

Rente lasten / rente baten 55-€                       20-€                       10€                       6€                         40€                       72€                       76€                       

Overige bedrijfskosten 1.656€                  1.758€                  1.715€                  1.586€                  1.516€                  1.452€                  1.390€                  

Diverse lasten 143€                     104€                     104€                     104€                     100€                     96€                       92€                       

Onvoorzienen uitgaven -€                      50€                       50€                       50€                       50€                       50€                       50€                       

Subtotaal overige exploitatielasten 5.697€                  5.722€                  5.643€                  5.410€                  5.072€                  4.816€                  4.559€                  

Bedrijfsresultaat 102€                     453-€                     626-€                     741-€                     710-€                     749-€                     777-€                     

Rijksbijdrage 12.333€                11.879€                11.189€                10.299€                9.498€                  8.733€                  8.047€                  

Loonkosten Wsw 12.456€                11.687€                11.391€                10.726€                10.089€                9.477€                  8.890€                  

124-€                     192€                     202-€                     427-€                     591-€                     744-€                     843-€                     

Exploitatieresultaat ("-" = verlies) 22-€                       261-€                     828-€                     1.168-€                  1.301-€                  1.493-€                  1.620-€                  

Mutaties in bestemmingsreserve 190€                     138€                     137€                     31€                       -€                      -€                      -€                      

Exploitatieresultaat na mut. in bestemmingsreserve 168€                     123-€                     691-€                     1.137-€                  1.301-€                  1.493-€                  1.620-€                  

Dekking van het exploitatieresultaat
Onttrekking aan egalisatiereserve -€                      123€                     691€                     1.137€                  832€                     -€                      -€                      

Gemeentelijke bijdrage -€                      -€                      -€                      -€                      469€                     1.493€                  1.620€                  

Totaal dekking resultaat 123€                     691€                     1.137€                  1.301€                  1.493€                  1.620€                  

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage en egalisatiereserve
Bijdrage deelnemende gemeenten t.b.v. exploitatie -€                      -€                      -€                      -€                      469€                     1.493€                  1.620€                  

Ontwikkeling egalisatiereserve

Toevoeging / onttrekking aan egalisatiereserve -€                      123-€                     691-€                     1.137-€                  832-€                     -€                      -€                      

Saldo egalisatiereserve 3.783€                  3.660€                  2.969€                  1.832€                  1.000€                  1.000€                  1.000€                  

Kengetallen

Rijksbijdrage / se 25.939€                25.930€                25.200€                24.700€                24.200€                23.700€                23.200€                

Begrote bezetting Wsw in fte 461 448 434 408 383 360 339

Begrote bezetting ng medewerkers leiding / staf 42,0 41,5 40,7 39,3 37,7 35,4 33,3
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Toelichting bij de meerjaren prognose 2015 - 2018
Algemeen 
Voor de ontwikkeling in lonen en prijzen is 
voor de jaren 2015 t/m 2018 gerekend met 
een percentage van 1% per jaar voor 
prijsontwikkeling en 1,5% voor 
loonontwikkeling. 
 
Gegevens waarvan de ontwikkeling niet 
bekend is of waar geen specifiek beleid op 
is gericht, zijn behoudens de verwachte 
inflatie, als vaste bedragen opgenomen en 
worden niet nader toegelicht. 
 
Algemeen 
Deze meerjaren begroting is opgesteld aan 
de hand van de stand van informatie medio 
maart 2013. Hierbij is er van uitgegaan dat 
AM Groep voor de gemeente alleen de 
Wsw blijft uitvoeren. 
 
De exploitatieresultaten (na bestemming) 
zoals deze zijn gepresenteerd in de 
meerjaren begroting bij de begroting voor 
2013, zijn in deze meerjarenbegroting naar 
boven bijgesteld. Dit is geheel toe te 
schrijven aan het niet doorgaan van de Wet 
Werken naar  Vermogen( WWnV) en de 
verwachte invoering van de Participatiewet  
en de daarmee gepaard gaande 
verschuiving / aanpassing  van 
bezuinigingen. Zo daalt de bezetting 
jaarlijks met 6% vanaf 2014 en daalt de 
rijksbijdrage per se dramatisch van 
€ 25.939 in 2012 naar €  22.700 in 2019 en 
de jaren daarna, terwijl de loonkosten per 
fte stijgen als gevolg van de stijging van het 
minimum loon en eventuele cao 
ontwikkeling. Daarnaast verwacht  AM 
Groep dat door prijsdruk op de omzet en 
het wegvallen van reïntegratie-activiteiten 
voor gemeenten ook  de overige inkomsten 
zullen dalen.  Als gevolg hiervan daalt het 
exploitatieresultaat van + € 169.000 in 2012 
naar - €  1.620.000 in. Als gevolg hiervan 
zal de egalisatiereserve in  2016 het 
minimum bedrag van € 1.000.000 bereiken 
en zal er een beroep gedaan moeten 
worden op een gemeentelijke bijdrage ter 
hoogte van circa  € 1.600.000. Indien er 
voor AM Groep een rol is weggelegd bij de 
uitvoering van de Participatiewet kan dit 
bedrag mogelijk worden beperkt. 
 
Netto toegevoegde waarde 
Zoals bekend is de belangrijkste factor in de 
exploitatie, naast het budget, de netto 
toegevoegde waarde (NTW). Vanaf 2014 
daalt deze met de ontwikkeling van het 
aantal Wsw medewerkers in dienst van AM 
Groep (Wsw dienstverbanden minus 

begeleid werken) ruim 6% als gevolg van 
de lagere bezetting, onderliggend  is een 
stijging van 1,5% verwerkt in verband met 
prijsstijgingen. Per saldo daalt de NTW 
daarom met circa 7%. Hierbij is rekening 
gehouden met een normale economische 
ontwikkeling.  
 
De NTW is een belangrijke onzekere factor 
in de realisatie van het resultaat. Hoewel de 
verwachte NTW per jaar daarom moeilijk is 
te begroten, zal het gemiddelde van de hier 
genoemde percentages over de jaren heen 
redelijkerwijs kunnen worden gehaald. 
   
Overige bedrijfsopbrengsten 
Het betreffen hier diverse baten en de 
winstuitkering en overheadbijdragen van 
AM Werk B.V. en 
AM Werk Reïntegratie B.V. De overige 
bedrijfsopbrengsten zijn vanaf het jaar 2015 
begroot op €  55.000. Uitgangspunt hierbij 
is dat door de financiële situatie bij 
gemeenten er vrijwel geen re-integratie 
opdrachten. zullen worden gegund aan 
AM Werk Reïntegratie B.V. In dat geval 
wordt er vrijwel geen winst meer uitgekeerd 
aan AM Groep. 
 
Overige kosten Wsw personeel 
Deze kosten zijn, waar mogelijk verlaagd 
met 6% per jaar in verband met de 
uitstroom voor zover van toepassing, 
verhoogd voor inflatiecorrectie  De kosten 
voor opleiding en scholing zijn begroot op 
een percentage van 1,5% van de 
loonkosten. 
  
Kosten niet-gesubsidieerd personeel 
De begrote bedragen zijn met ingang van 
2015 verlaagd met 6% in verband met de 
lagere bezetting Wsw  en met 1% verhoogd 
voor loonontwikkeling. 
 
Overige personeelskosten niet-
gesubsidieerd personeel 
De begrote bedragen zijn waar mogelijk 
verlaagd met 6% en verhoogd met de te 
verwachten inflatie van 1%. 
 
 



14

Toelichting bij de meerjaren prognose 2015 - 2018

Overzicht van verbonden partijen met toelichting

 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten op vaste activa zijn 
berekend vanuit het investeringsplan 
2013-2018. Onder de post “onttrekking aan 
bestemmingsreserve” zijn de 
afschrijvingskosten, die betrekking hebben 
op activa die uit de bestemmingsreserve zijn 
gefinancierd, ten gunste van de exploitatie 
geboekt. De afschrijvingskosten zijn 
gebaseerd op een investeringsniveau van 
€  529.000 vanaf het jaar 2015. 

 
Rente lasten / rente baten 
De rentelasten zijn gebaseerd op 5,7% van 
de boekwaarde van de vaste activa. Deze 
boekwaarde is verminderd met de 
berekende omvang van reserves en 
vermeerderd met het benodigde 
werkkapitaal. Voor het uitgezette kapitaal is 
gerekend met een rentepercentage van 
1,8%. 
 

Overige bedrijfskosten 
Deze kosten zijn waar mogelijk verlaagd 
met 6% in verband met afname van de 
bezetting en waar nodig verhoogd met de 
inflatiecorrectie van 1%. 
 

Rijksbijdrage 
De bijdrage van het Rijk is berekend vanuit 
de verwachte rijksbijdrage per se in de 
betreffende jaren (2014 € 25.200, 2015 
€ 24.700, 2016 € 24.200, 2017 € 23.700, 
2018 € 23.200. Deze cijfers zijn gebaseerd 
op de toelichting bij de nota van wijzigingen 
op de Participatiewet. Tevens is er van uit 
gegaan dat de deelnemende gemeenten de 
rijksbijdrage voor elke gerealiseerde plaats 
1 op 1 overdragen aan AM Groep. 
 

Loonkosten Wsw 
De personele bezetting is in het jaar 2015 
begroot op 408 fte’s. In de daarop volgende 
jaren daalt de bezetting jaarlijks met 6%. 
Uitgangspunt hierbij is dat dit aantal het 
aantal gerealiseerde fte’s zal toekennen en 
er geen nieuwe instroom meer zal 
plaatsvinden. In de loonkosten is een 
ontwikkeling opgenomen van 1,5% vanaf 
2015. De bezetting zal afhankelijk zijn van 
het natuurlijk verloop van de Wsw doelgroep 
en ander onder voorbehoud van verdere 
bezuinigingen van het Rijk en gemeenten. 
 
 
Onttrekking aan bestemmingsreserve 
De onttrekking aan de bestemmingsreserve 
bestaat uit het vrijvallen van de 

afschrijvingskosten vanuit de reserve 
gefinancierde activa. De te onttrekken 
bedragen zijn berekend uit het 
investeringsplan 2013-2018.  
Deze onttrekkingen eindigen, net als de 
afschrijvingen die hier betrekking op hebben 
in 2015.  Onttrekkingen aan het 
herinvesteringsfonds zijn niet verwerkt in de 
meerjarenbegroting. Deze zijn afhankelijk 
van bestedingen van gemeenten. 
 

 
 

Toevoeging / onttrekking aan 
egalisatiereserve 
De toevoeging / onttrekking aan de 
egalisatiereserve bestaat uit het voor of 
nadelig exploitatieresultaat.  De 
egalisatiereserve wordt gemaximeerd op 
20% van de exploitatiekosten en 
geminimaliseerd op € 1.000.000. In 2016 
wordt het minimum bedrag van de 
egalisatiereserve bereikt en zal er een 
beroep moeten worden gedaan op de 
gemeente. In het overzicht onderaan pagina 
12 is de verwachte opbouw van de 
egalisatiereserve en de benodigde 
gemeentelijke bijdrage vermeld. 
 

Gemeentelijke bijdrage 
De gemeentelijke bijdrage is in de 
meerjarenbegroting  berekend op een 
verwacht bedrag van € 469.000 in 2016,  
€ 1.423.000 in 2017 en komt daarna op een 
bedrag van ruim € 1.620.000 in 2018. In de 
jaren daarna zal het resultaat naar 
verwachting richting de € 1.800.000 liggen. 
Deze bedragen zijn gebaseerd op de 
gevolgen van de Participatie met als 
uitgangspunt dat AM Groep voor de 
deelnemende gemeenten alleen de Wsw zal 
uitvoeren. Andere keuzes van gemeenten 
ten aanzien van de rol van AM Groep bij de 
uitvoering van de Participatiewet kunnen 
belangrijke positieve consequenties hebben 
voor de begroting in de komende jaren. 
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Toelichting bij de programma begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

Algemeen 
In deze toelichting worden de verschillen in de kosten en opbrengsten tussen de begroting 2014 en de gewijzigde 
begroting 2013-1 nader toegelicht. Per post uit de programma begroting (pagina 2) worden de verschillen 
toegelicht. Veelal wordt verwezen naar de specificatie van de posten, die zijn opgenomen op de pagina’s 25 tot en 
met 29. In de kolom begroting 2013 zijn de bedragen opgenomen uit de begrotingswijziging 2013-1. 
 
Risico’s in de begroting 
Per 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. Bij de invoering van deze wet  worden een aantal 
bestaande  regelingen zoals de Wsw, WWB, Wajong en WIJ, in één wet ondergebracht. Gelijk met de invoering 
van deze wet zijn er door het Rijk aanzienlijke bezuinigingen aangekondigd en ingeboekt. Deze bezuinigingen 
lopen landelijk op tot 1,8 miljard euro per jaar in 2018 voor de hier genoemde regelingen tezamen. Voor AM Groep 
betekent dat een afname van de subsidie van circa € 1,9 miljoen ten opzichte van 2010. In nota van toelichting op 
de wijzigingen in de Participatiewet is te lezen dat de rijksbijdrage voor de Wsw jaarlijks daalt met € 500 naar 
€ 22.700 per se in 2019 (bijna 20% lager dan de rijksbijdrage in 2010). Voor 2014 zijn wij uitgegaan van een 
subsidie bedrag van € 25.200. Gezien de grote onduidelijkheid over de wijze waarop gemeenten de nieuwe wet 
gaan uitvoeren en de rol die  
AM Groep daarin speelt is deze begroting opgesteld op basis van de bekende informatie vanuit het Ministerie. Dat 
wil zeggen: geen nieuwe instroom in de Wsw en een verwachte uitstroom van circa 6%. Deze begroting is 
opgesteld naar de stand van de informatie per begin maart 2013 en op basis van de huidige informatie omtrent de 
Participatiewet. Hierbij is het geen bekend is van de Participatiewet en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen 
meegenomen. Omdat bij gemeenten nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de wijze waarop AM 
Groep zal worden betrokken bij de uitvoering van deze nieuwe wet is in deze begroting uitgegaan van een op dit 
moment reëel scenario: AM Groep blijft alleen de Wsw uitvoeren.  Eind 2013 zal, zoals te doen gebruikelijk, een 
aangepaste begroting worden gepresenteerd. Hierin zullen de gevolgen van de nieuwe wetgeving en het gekozen 
beleid van de deelnemende gemeenten worden verwerkt.  
 
AM Groep heeft in de aanloop naar de WWnV in 2011 de organisatiestructuur aangepast om zodoende klaar te 
zijn voor de nieuwe wet. Met deze aanpassingen zijn gelijktijdig ook belangrijke besparingen doorgevoerd. In 2012 
zijn de processen verder heringericht en in 2013 zal, afhankelijk van de keuzes die de gemeenten maken, de 
organisatie van AM Groep verder worden geherstructureerd. Duidelijk is dat de nieuwe wetgeving en de 
bezuinigingen vragen om een volledige heroriëntatie op de toekomst van AM Groep. Veel zal afhangen van het 
beleid van de gemeenten ten aanzien van de nieuwe wetgeving in het algemeen en de inzetten van AM Groep 
als(leerwerk)bedrijf voor uitvoering van de nieuwe wet. Afhankelijk van de keuze van gemeenten biedt de nieuwe 
wet kansen voor zowel de deelnemende gemeenten als AM Groep. 
 
Ontwikkeling leerwerkbedrijf 
In de afgelopen 10 jaar heeft AM Groep zich ontwikkeld van “klassiek” sociaal werkvoorzieningbedrijf naar een 
leerwerkbedrijf, waar ontwikkeling, door- en uitstroom van medewerkers centraal staan. Inmiddels is de POP 
(persoonlijk ontwikkel plan) systematiek volledig ingeburgerd en is arbeidsontwikkeling in het dagelijks handelen 
van de leidinggevenden en medewerkers verweven. In 2010 en 2011 is een kwaliteitsslag gemaakt in de 
professionalisering van de leidinggevenden die vooral gericht is op het competentiegericht ontwikkelen van de 
medewerkers. Zo is het gebruik van Dariuz in de gehele organisatie ingebed. In 2012 is deze kwaliteitsslag verder 
voortgezet door middel van het integreren van de verschillende processen voor reïntegratie en ontwikkeling voor 
verschillende doelgroepen tot 1 proces voor alle doelgroepen. Daarnaast is in 2011 het keurmerk Investors in 
People (IiP) verworven. Dit alles zal er toe leiden dat AM Groep in 2013 qua kennis en kwaliteit gereed is voor de 
toekomstige nieuwe rol die zij voor zichzelf weggelegd ziet in de nieuwe wetgeving. 
 
Bewegen van binnen naar buiten 
In de aanloop naar de invoering van de nieuwe Wsw in 2008 is door het Ministerie het beleidsuitgangspunt 
gehanteerd dat de WSW doelgroep zo veel als mogelijk dient te werken in een zo regulier mogelijke 
werkomgeving. Op grond hiervan heeft AM Groep, evenals vele andere SW organisaties, het beleid ingezet om 
het werken buiten de beschermde omgeving van het leerwerkbedrijf te bevorderen. Inmiddels heeft het beleid van 
de afgelopen jaren er toe geleid dat meer dan 77% (2012) van de medewerkers buiten de beschutte 
werkomgeving van AM Groep werkzaam is in detacheren, werken op locatie (wol = groen en schoonmaak) en 
begeleid werken. Voor 2014 is de inzet dat dit percentage verder groeit. Wij streven er naar om eind 2014 16% 
van de medewerkers in begeleid werken te hebben geplaatst. Ook voor 2014 is de beweging van binnen naar 
buiten, naast de invoering van de Participatiewet, het belangrijkste speerpunt in de bedrijfsvoering. Deze beweging 
heeft belangrijke gevolgen voor de ontwikkeling van kosten en opbrengsten. In de begroting voor 2014 is rekening 
gehouden met deze ontwikkelingen. 
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Toelichting bij de programma begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

Opbrengsten
Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

4.932€         5.154€             222-€                    

Overige kosten 
gesubsidieerd 

personeel 
8% 

Loonkosten niet-
gesubsidieerd 

personeel 
47% 

Overige 
personeelskosten 
niet-gesubsidieerd 

personeel 
2% 

Afschrijvingskosten 
activa 
10% 

Rente lasten / rente 
baten 
0% 

Overige 
bedrijfskosten 

30% 

Diverse lasten 
2% 

Onvoorziene 
uitgaven 

1% 

Procentuele verdeling van de bedrijfskosten naar 
categorie 

Verdere uitgangspunten bij het opstellen van deze begroting 
Bij het opstellen van deze begroting is AM Groep er van uit gegaan dat de volledige taakstelling van de 
gemeenten die vrij beschikbaar is, wordt overgedragen aan AM Groep tegen de daarvoor geldende rijksbijdrage. 
Er is nog geen rekening gehouden met de overdracht van medewerkers van deelnemende gemeenten die nu 
werken bij andere SW bedrijven in de regio. 
 
Begroting algemeen 
Het exploitatieresultaat voor de begroting 2014 bedraagt -€ 691.000. Dit is € 568.000 lager dan de bijgestelde 
begroting 2013-1 en € 1.221.000 hoger dan het bedrag dat voor 2014 was opgenomen in de meerjaren begroting 
zoals deze in de (primaire) begroting voor 2013 was opgenomen. De belangrijkste oorzaak is de vertraging in de 
bezuinigingen als gevolg van het vallen van het kabinet in 2012 en aangepast plannen van het kabinet Rutte 2. 
 
Gemeentelijke bijdrage 
Mede door de goede resultaten in de afgelopen jaren is de egalisatiereserve gevuld tot het maximum van 20% 
van de exploitatiekosten. Hierdoor is ook in 2014 geen gemeentelijke bijdrage nodig. Daarnaast  is de 
egalisatiereserve van voldoende omvang om eventuele gevolgen van de eerste 2 jaar van de nieuwe wetgeving 
voor 2014 en 2015 op te kunnen vangen. Hierbij zijn we er van uitgegaan dat AM Groep geen verdere rol heeft bij 
de uitvoering van de Participatiewet. 

Omzet, materiaalkosten en netto 
toegevoegde waarde 
 
De netto toegevoegde waarde (NTW) wordt gevormd 
door de gefactureerde omzet, verminderd met 
materiaal-verbruik en uitbesteed werk (waaronder 
eventuele inhuur van medewerkers in de productie) die 
nodig zijn voor de realisatie van de betreffende 
werkzaamheden. 
 
De NTW neemt ten opzichte van de begroting 2013-1 af 
met een bedrag van € 222.000 (-4,3%). Ten opzichte 
van de realisatie 2012 is er sprake van een afname van 
€ 519.000 (- 9,5%). De afname wordt veroorzaakt door 
de terugloop in het aantal Wsw plaatsen (6%) als 
gevolg van de Participatiewet. Ook veroorzaakt de 
toename van het aantal medewerkers die begeleid 
werken voor een afname van NTW (mensen in begeleid 
werken genereren geen NTW). Voor een specificatie 
hiervan wordt verwezen naar de bijlage bij de begroting 
(bijlage 3). Voor het risico in deze begrotingspost wordt 
verwezen naar de risico paragraaf (pagina 3). Hierna is 
een grafiek opgenomen van de ontwikkeling van de 
NTW sinds 1997. 
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Toelichting bij de programma begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

85€              115€                30-€                      

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

11.391€       11.687€           296-€                    
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Ontwikkeling netto toegevoegde waarde 1997-2014 

Overige bedrijfsopbrengsten 
 
Dit betreffen de diverse baten. Deze post 
neemt af met € 30.000 ten opzichte van de 
begroting 2013-1.  
 
Deze post bestaat voornamelijk uit 
opbrengsten van AM Werk B.V. en AM Werk 
Reïntegratie B.V. deze opbrengst zal naar 
verwachting verder dalen als gevolg van de 
beperkte bestedingsruimte die gemeenten 
hebben als gevolg van de participatiewet en 
de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. 
Ook weten wij nog niet welke rol er voor AM 
Groep is weggelegd bij de uitvoering van de 
Participatiewet. 

Loonkosten Wsw medewerkers 
 
De loonkosten zijn berekend vanuit de voor 2014 
begrote gemiddelde bezetting, vermenigvuldigd met de 
werkelijke loonkosten per 1 januari 2013, verhoogd met 
de verwachte loonkostenstijging over 2013 (1,0%) en 
2014 gemiddeld 0,75% (loonstijging medio 2013 1,5%). 
De bezetting voor 2013 is begroot op 434,0 fte’s 
(444,0 se’s). Het gemiddelde begrote aantal fte neemt 
ten opzichte van 2013 af met 14,0 fte. De afname wordt 
veroorzaakt door het vrij laten van de taakstelling door 
het Rijk, de verwachte uitstroom hierdoor en de 
Verwachte beperking van de instroom door gemeenten. 
De afname in de loonkosten ten opzichte van de 
begroting 2013-1 is € 296.000 en wordt veroorzaakt 
door: 

- Lagere verwachte bezetting (3% lager) 
- Stijging in het loonniveau van de Wsw 

medewerkers en algemene loonontwikkeling 
- Verschuiving van loonkosten van Wsw 

medewerkers naar te verstrekken subsidie 
begeleid werken. 
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Toelichting bij de programma begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

Kosten
Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

429€            447€                18-€                      

Bruto loonkosten 
79% 

Sociale lasten 
werkgever 

21% 

Verdeling werkgeverslasten loonkosten Wsw  
 

Overige kosten Wsw personeel 
 
Voor een specificatie wordt verwezen naar pagina 26. 
Deze kosten nemen af met € 18.000 ten opzichte van 
de begroting 2013-1. De belangrijkste verschillen 
worden hieronder toegelicht. 

- De kosten woon-werkverkeer (reiskosten) 
nemen af als gevolg van de lagere bezetting 
met  € 8.000 als gevolg van het lagere aantal 
dienstverbanden. 

- De kosten voor scholing en opleiding nemen 
af met € 10.000 als gevolg van het lagere 
aantal dienstverbanden. 

- De kosten van jubilea nemen toe met 
€ 11.000 in verband met het hogere aantal 
jubilea in 2014. 

- De kosten persoonsontwikkeling nemen af 
met € 10.000 als gevolg van een nieuw 
contract tegen betere voorwaarden. 

- Overige kosten nemen af met € 1.000. 



19 bijlage 1

Toelichting bij de programma begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
Kosten (vervolg) Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

2.627€         2.630€             3-€                        

 

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

131€            153€                22-€                      

Loonkosten etc. niet-gesubsidieerd 
personeel 
 
Het betreft hier personeel met een ambtelijke status 
evenals leidinggevend en stafpersoneel dat sinds 2001 
wordt aangenomen in AM Werk B.V. en wordt door-
gedetacheerd naar AM Groep. 
 
De salariskosten zijn gebaseerd op de voor 2014 
begrote bezetting van niet-gesubsidieerden, tegen de 
salariskosten per 1 januari 2013, verhoogd met de 
verwachte loonontwikkeling in 2013 (1,5%) en de 
verwachte gemiddelde loonontwikkeling in 2014 (1,5% 
loonstijging medio 2014; is 0,75% gemiddeld).  
De voor 2014 begrote normale bezetting van niet- 
gesubsidieerden neemt af met 0,8 fte ten opzichte van 
de begroting 2013-1. De kosten van de 
productiemedewerkers worden in deze rubriek 
budgettair neutraal verwerkt (deze kosten worden intern 
doorberekend aan de betreffende projecten). 
  
De loonkosten van niet-gesubsidieerd personeel nemen 
met € 3.000 af. Deze afname kan als volgt worden 
verklaard: 
  

- De bruto salarissen voor ambtelijk personeel 
nemen met € 30.000 af. Als gevolg van 
(gedeeltelijke) pensionering van 1 ambtenaar. 

- De loonkosten van het overig niet-
gesubsidieerd personeel nemen toe met 
€ 27.000 als gevolg van loonontwikkeling. Deze 
afname in het personeelsbestand is het gevolg 
van de ontwikkeling van de bezetting Wsw.  

 
De overige kosten binnen deze categorie blijven gelijk. 

Overige personeelskosten niet-
gesubsidieerd personeel 
 
Het betreffen hier de kosten van woon-werkverkeer, 
opleiding, de kosten van werving van nieuw 
personeel en kosten t.b.v. voormalige werknemers 
(FPU, e.d.). deze kosten nemen af met 22.000. 
Specificatie: 

- Afname van de reiskosten      € 2.000 
- Afname van de aanstellingskosten € 5.000 
- Afname van de kosten FPU en overige 

kosten  
                                                      € 15.000 
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Toelichting bij de programma begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
Kosten (vervolg)

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

577€            600€                23-€                      

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

10€              20-€                  30€                      

Afschrijvingskosten 
 
De afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de 
werkelijke investeringen per ultimo 2012, aangevuld 
met de geplande investeringen in 2013 en 2014. Voor 
investeringen in 2014 is uitgegaan van een gemiddelde 
investeringsdatum van medio het jaar. Tevens zijn de 
afschrijvingskosten over investeringen uit de 
bestemmingsreserve huisvesting onder deze post 
opgenomen. De laatst genoemde kosten worden via 
een onttrekking aan de bestemmingsreserve weer ten 
gunste van de exploitatierekening gebracht via de 
begrotingspost mutaties in bestemmingsreserve. Deze 
werkwijze wordt gehanteerd om een juiste kostprijs per 
afdeling te kunnen berekenen. 
 

- De afschrijvingskosten nemen met € 23.000 af 
ten opzichte van de begroting 2013-1. 

 
De mutatie wordt veroorzaakt door enerzijds het 
(gedeeltelijk) afgeschreven raken van gebouwen en 
machines en anderzijds een toename van de 
investeringen in machines en vervoermiddelen ter 
vervanging van middelen die al afgeschreven zijn. 
Jaarlijks wordt het investeringsniveau met 5% verhoogd, 
zoals afgesproken met het bestuur. 
 
Een uitgebreider overzicht van de investeringen en 
afschrijvingskosten per categorie wordt gegeven op 
pagina 5 en in het investeringsplan (bijlage). 

Rente lasten / rente baten 
 
Het betreft hier de berekende rente over de vaste 
activa, vermeerderd met het benodigde vermogen 
voor bedrijfsmiddelen, verminderd met eigen 
vermogen en langlopende voorzieningen.  
 
De rentebaten nemen af met € 37.000 als gevolg 
van het schatkistbankieren dat naar verwachting 
medio 2013 zal worden ingevoerd. In 2013 zijn als 
gevolg van het schatkistbankieren de rentebaten al 
gedaald met € 49.000. Gelijktijdig nemen de 
rentelasten af met € 7.000 als gevolg van aflossing 
op vaste geldleningen. Het gemiddeld gehanteerde 
rentepercentage op vaste geldleningen is 4,91%, 
terwijl het gemiddelde rentedragend vast vreemd 
vermogen is begroot op € 259.000. Het 
rentepercentage van 4,91% is gebaseerd op de 
lopende vaste geldleningen. In 2013 en 2014 
worden naar verwachting geen nieuwe leningen 
afgesloten. Tegenover de rentelasten op vaste 
geldleningen staan vrijwel geen rentebaten op 
tegoeden bij de bank. Dit is het gevolg van het 
schatkistbankieren.  
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Toelichting bij de programma begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
Begroting Verschil t.o.v. Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

1.715€         1.758€             43-€                      

Huur 
5% 

Onderhoudskosten 
48% 

Energieverbruik 
13% 

Belasting en 
verzekering 

8% 

Algemene kosten 
26% 

Verdeling van de overige bedrijfskosten naar categorie 

Overige bedrijfskosten (vervolg) 
 
De onderhoudskosten nemen met € 5.000 toe. De toename ten opzichte van de begroting 2013-1 wordt 
veroorzaakt door toename van het onderhoud software met € 10.000, terwijl de kosten voor onderhoud 
gebouwen, terreinen en installaties met € 5.000 afneemt. Voor het onderhoud van gebouwen, installaties en 
terreinen is in 2009 een onderhoudsplan opgesteld. De kosten voor onderhoud in deze categorieën zijn 
gebaseerd op dat plan. 
De kosten voor energie nemen af met € 23.000. De afname wordt veroorzaakt door verwachte lagere kosten 
voor gas en electra door energiebesparende maatregelen en lagere tarieven als gevolg van goede 
leveringscontracten. De kosten voor belasting en verzekering nemen met € 3.000 toe als gevolg van 
diverse wijzigingen in kosten voor verzekeringen. De kosten voor milieu- en rioolbelasting en afvalverwerking 
nemen iets af. 
 
De overige algemene kosten nemen met € 26.000 af. Ontwikkelingen binnen deze kostencategorie zijn: 

- Afname van de kosten voor vergader- en representatiekosten € 31.000. 
- Toename van de accountantskosten € 5.000. 

 
De overige kosten binnen deze categorieën blijven gelijk aan die van de aangepaste begroting 2013  
(bw2013-1) 
 
Voor een specificatie wordt verwezen naar pagina 27. 
 

Overige bedrijfskosten 
 
Deze begrotingspost omvat de volgende 
kostengroepen: 
Huur, onderhoud, energieverbruik, belasting, 
verzekering en algemene kosten. Een uitgebreide 
specificatie van de kostensoorten vindt u op pagina 27 
en 28. 
 
In de volgende grafiek zijn de overige bedrijfskosten 
verdeeld naar de diverse subcategorieën uitgedrukt in 
een percentage van de totale kosten van deze 
categorie. 
 
Deze kostencategorie neemt per saldo af met 
€ 43.000 ten opzichte van de begroting 2013-1. De 
belangrijkste mutaties worden hierna kort toegelicht. 
 
Onderstaande grafiek geeft inzicht in de verdeling van 
de overige bedrijfskosten naar kostencategorie. 
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Toelichting bij de programma begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
Diverse lasten Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

104€            104€                -€                     

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

50€              50€                  -€                     

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

11.189€       11.879€           690-€                    

Deze reserve is begin 1996 uitgeput. Hierdoor kan geen beroep 

Onvoorziene uitgaven 
 
De begrote post “onvoorziene uitgaven” blijft 
gelijk 

Rijksbijdrage 
 
De rijksbijdrage is gebaseerd op het verwachte aantal 
arbeidsplaatsen in het jaar 2014 (omgerekend naar 
standaard eenheden (se), vermenigvuldigd met een 
bedrag per se. Het bedrag per se wordt door het 
Ministerie jaarlijks opnieuw vastgesteld. Uitgangspunt 
bij het opstellen van deze begroting is dat de 
deelnemende gemeenten geen instroom in de Wsw 
willen realiseren en de bezetting dus krimpt. De 
afname wordt veroorzaakt door de verwachte afname 
van de bezetting als gevolg van natuurlijk verloop (6% 
op jaarbasis, =3% gemiddeld) en een lagere bijdrage 
per se. 
 
De verwachte gemiddelde bezetting die AM Groep zal 
hebben in 2014 is berekend op 97% van de 
taakstelling van 2013 (434 fte is circa 444,0 se). De 
rijksbijdrage is begroot op € 25.200 per se. Dit bedrag 
is gebaseerd op de toelichting bij de nota van 
wijzigingen op de Participatiewet. Hierna is een 
overzicht opgenomen met de ontwikkeling van het 
budget en de loonkosten per fte sinds 1997. Uit deze 
grafiek is de ontwikkeling af te lezen van de 
rijksbijdrage in relatie tot de loonkosten Wsw. In de 
loop der jaren is de rijksbijdrage per se, d.m.v. 
ingrepen in het subsidiesysteem, meerdere keren 
verlaagd. 
 
Nadrukkelijk wordt hier opgemerkt dat de omvang van 
de rijksbijdrage en de daarbij behorende taakstelling 
gebaseerd is op aannames die op het moment van 
opstellen van de begroting reëel zijn. Extra ingrepen 
in de taakstelling of de hoogte van de rijksbijdrage 
zullen directe gevolgen hebben voor de begroting van 
AM Groep. (Zie ook risico paragraaf pagina 3). 

Het betreffen hier incidentele - niet bij de hiervoor 
genoemde posten te rubriceren - kosten.  
Hierbij valt te denken aan: 
Advieskosten; 
Boekverliezen op activa; 
Voorraad- en waarderingsverschillen etc. 
Deze begrotingspost blijft gelijk.  
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Toelichting bij de programma begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

Rijksbijdrage Loonkosten Ter dekking van

Jaar per se Wsw per fte bedrijfskosten

Realisatie 1997 20.810€     18.815€       1.995€             

Realisatie 1998 19.394€     18.897€       497€                
Realisatie 1999 20.169€     19.296€       873€                

Realisatie 2000 20.725€     19.480€       1.245€             

Realisatie 2001 21.820€     20.487€       1.333€             

Realisatie 2002 22.832€     21.024€       1.808€             

Realisatie 2003 23.680€     22.955€       725€                

Realisatie 2004 24.167€     23.712€       455€                

Realisatie 2005 24.608€     24.581€       27€                  

Realisatie 2006 24.659€     25.073€       414-€                

Realisatie 2007 25.417€     25.692€       275-€                

Realisatie 2008 26.279€     26.077€       202€                

Realisatie 2009 27.089€     27.262€       173-€                

Realisatie 2010 27.081€     26.345€       736€                

Realisatie 2011 25.768€     27.183€       1.415-€             

Realisatie 2012 26.151€     27.032€       881-€                

Begroting 2013-1 25.937€     26.087€       150-€                

Begroting 2014 25.200€     26.247€       1.047-€             

Raming 2015 24.700€     26.292€       1.592-€             

Raming 2016 24.200€     26.309€       2.109-€             

Raming 2017 23.700€     26.290€       2.590-€             

Raming 2018 23.201€     26.236€       3.035-€             

Ontwikkeling van de rijksbijdrage per standaard eenheid (se) ten opzichte van de 

loonkosten Wsw per fte sinds 1997

 € 16.000  

 € 18.000  

 € 20.000  

 € 22.000  

 € 24.000  

 € 26.000  

 € 28.000  

 € 30.000  

Ontwikkeling rijksbijdrage per se ten opzichte van 
loonkosten Wsw per fte 

Rijksbijdrage per se Loonkosten Wsw per fte
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Toelichting bij de programma begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

137€            138€                1-€                        

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

691-€            123-€                568-€                    

Begroting Begroting Verschil t.o.v.

2014 2013-1 2013-1

-€             -€                 -€                     

Onttrekking aan egalisatiereserve 
Toevoegingen aan de egalisatiereserve worden 
gedaan uit positieve exploitatieresultaten met een 
maximum omvang van deze reserve van 20% van de 
exploitatiekosten. Het meerdere wordt toegevoegd aan 
het sociaal herinvesteringfonds ter dekking van 
bijvoorbeeld fluctuaties in de taakstelling en eventuele 
extra WSW plaatsen ter verkorting van de wachtlijst. 
Onttrekkingen aan de egalisatiereserve worden 
gedaan ter dekking van exploitatietekorten. 
 
In 2014 wordt er op basis van deze begroting een 
bedrag van € 691.000 onttrokken aan de 
egalisatiereserve. 

Gemeentelijke bijdrage 
 
Voor 2014 is geen gemeentelijke bijdrage voorzien. 

Netto toegevoegde 
waarde 
30,2% 

Overige diverse 
baten 
0,5% 

Onttrekking aan 
bestemmingsreserve 

-0,8% 

Rijks/gemeentelijke 
bijdrage 
68,5% 

Verdeling inkomsten AM Groep naar categorie 

Mutatie bestemmingsreserve 
 
De onttrekking aan de bestemmingsreserve vindt plaats 
ter dekking van de afschrijvingskosten van de activa die 
uit deze reserve zijn gefinancierd. De jaarlijkse 
afwaardering wordt in de afschrijvingskosten 
meegenomen. De onttrekking neemt met € 1.000 af ten 
opzichte van 2013-1, als gevolg van het gedeeltelijk 
afgeschreven raken van een verbouwing die in 1992 is 
uitgevoerd. Daarnaast kunnen er bedragen worden 
ontrokken aan het sociaal herinvesteringfonds. Dit is 
echter afhankelijk van de wijze en het tijdstip waarop de 
verschillende gemeenten het fonds willen inzetten. Dit 
is de reden dat deze onttrekking niet te begroten is. 

Rijksbijdrage (vervolg) 
 
De rijksbijdrage voor 2014 is als volgt berekend: 
Het verwachte bedrag voor 2014 is € 25.200 per se. Het bedrag per se wordt 
vermenigvuldigd met het verwachte toegekende aantal se’s van 444,0. Dit geeft een totale 
verwachte rijksbijdrage van € 11.189.000. 
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Specificatie van de programma begroting
gewijzigde

Begroting begroting Rekening

2014 2013-1 2012

Opbrengsten

86/87 Netto omzet
3.4 8600/8700 *** Netto omzet 6.279.000€       6.355.000€       6.960.466€        

3.4 *** Mutatie voorraad onderhanden werk -€                  -€                  -€                   

3.4 Totaal bedrijfsopbrengsten 6.279.000€       6.355.000€       6.960.466€        

40 Kosten grond- en hulpstoffen

3.4.3 4000 *** Verb. grond- en hulpst. en uitbest. werk 600.000€          595.000€          591.768€            

3.4.3 4005 *** Kosten uitbesteed werk 747.000€          606.000€          917.762€            

3.4.3 Totaal grond- en hulpst. en uitbest. werk 1.347.000€       1.201.000€       1.509.530€        

Netto toegevoegde waarde 4.932.000€       5.154.000€       5.450.936€        

Overige bedrijfsopbrengsten

4.2 9620 Gem. bijdrage in exploitatiekosten -€                  -€                  -€                   

3.4 Diverse baten 15.000€            15.000€            43.478€              

3.4 Bijdrage AM Werk B.V. (incl. overhead) 70.000€            100.000€          305.000€            

*** Totaal overige bedrijfsopbrengsten 85.000€            115.000€          348.478€            

Code 

BBV

Op de pagina’s 25 tot en met 29  wordt een specificatie gegeven van de kosten en 
opbrengsten die in programma begroting (pagina 2) zijn opgenomen. De regels die 
zijn gemerkt met *** worden op pagina 2 weergegeven. 
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Specificatie van de programma begroting
gewijzigde

Begroting begroting Rekening

2014 2013-1 2012

Kosten

Lonen en soc. lasten Wsw personeel
20 Lonen Wsw personeel

1.1 20000 Bruto lonen incl. vakantiegeld 8.130.000€       8.378.000€       9.150.685€        

1.1 20001 Loonheffing spaarloonregeling -€                  -€                  -€                   

1.1 20305 Loonkosten subsidies -€                  -€                  -€                   

1.1 ** Totaal lonen Wsw personeel 8.130.000€       8.378.000€       9.150.685€        

1.1 2010 Sociale lasten bedrijfsvereniging 1.329.000€       1.374.000€       1.335.989€        

1.1 2030 Pensioenpremie 868.000€          935.000€          1.060.192€        

1.1 ** Totaal sociale lasten Wsw personeel 2.197.000€       2.309.000€       2.396.181€        

20 Overige loonkosten Wsw

1.1 2090 Ontvangen WAO uitkeringen -€                  -€                  -€                   

1.1 2323 Verstrekte loonsubsidie 1.064.000€       1.000.000€       909.546€            

1.1 ** Totaal overige loonkosten Wsw 1.064.000€       1.000.000€       909.546€            

1.1 *** Tot. lonen en soc.lasten Wsw pers. 11.391.000€     11.687.000€     12.456.412€      

Overige kosten Wsw personeel
21 Vervoerskosten Wsw

3.4.3 2100 Vervoerskosten Wsw 180.000€          190.000€          183.685€            

3.4.3 2160 Eigen bijdrage vervoerskosten 9.000-€              11.000-€            10.448-€              

3.4.3 ** Subtotaal vervoerskosten Wsw personeel 171.000€          179.000€          173.237€            

23 Overige kosten gesubsidieerd personeel
3.4.3 2300 Bedrijfsgeneeskundige zorg 59.000€            59.000€            63.869€              

3.4.3 2320 Scholing en opleiding 105.000€          115.000€          83.561€              

3.4.3 2322 Boetes 1.000€              2.000€               6.240€                

3.4.3 23500 Werkkleding Wsw 30.000€            30.000€            28.194€              

3.4.3 23600 Bijzondere voorz., ontsp. personeel, etc. 5.000€              5.000€               4.205€                

3.4.3 23700 Overige kosten, ambtsjubilea etc. 23.000€            12.000€            33.907€              

3.4.3 2510

Kosten persoonsontwikkeling (Dariuz  licenties 

en certificering) 35.000€            45.000€            28.530€              

3.4.3 ** Overige personeelskosten Wsw 258.000€          268.000€          248.506€            

*** Totaal overige kosten Wsw personeel 429.000€          447.000€          421.743€            

3.0 25900 Loonkosten andere doelgroepen -€                  -€                  117.696€            

3.0 25990 Subsidie andere doelgroepen -€                  -€                  71.635-€              

3.0 *** Totaal kosten andere doelgroepen -€                  -€                  46.061€              

Loonkosten etc. niet-gesubsidieerd personeel
1.1 2600 Bruto salarissen ambtenaren 390.000€          418.000€          442.857€            

1.1 2610 Soc.lasten bedrijfsver. / pseudo premie ambt. 20.000€            20.000€            17.530€              

1.1 2630 Pensioenpremies ambtenaren 56.000€            57.000€            65.485€              

1.1 26400 Premies zorgverzekering 26.000€            27.000€            27.056€              

1.1 26420 Loonsubsidies, premiekortingen en overige kosten -€                  -€                  2.870-€                

3.0 28003 Doorber. loon overige niet-gesubsidieerden 2.126.000€       2.099.000€       2.135.211€        

3.0 28004 Doorber. kosten WWB medewerkers -€                  -€                  -€                   

3.0 28009 Doorberekende kosten derden -€                  -€                  5.703€                

3.0 2679 Doorberekende kosten 9.000€              9.000€               63.000-€              

***

Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd 

personeel 2.627.000€       2.630.000€       2.627.973€        
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Specificatie van de programma begroting
gewijzigde

Begroting begroting Rekening

2014 2013-1 2012

Overige pers. kosten niet-gesubsidieerd personeel
1.1 2870 Vergoeding reis- en verblijfkosten 6.000€              8.000€               4.257€                

1.1 2871 Studiekosten 90.000€            90.000€            126.769€            

1.1 2872 Aanstellingskosten 15.000€            20.000€            5.179€                

1.1 2874 Kosten werkkleding 5.000€              5.000€               3.644€                

1.1 2879 Overige kosten niet-gesubs., jubilea, FPU etc. 5.000€              20.000€            31.205€              

1.1 2879 Overige kosten ontvangen WIA uitkeringen 10.000€            10.000€            22.284€              

1.1 ***

Totaal overige pers. kosten niet-gesubs. 

personeel 131.000€          153.000€          193.338€            

Afschrijvingen
2.3 4100 Afschr. Grond- weg- en waterbouwkundige werken 17.000€            17.000€            16.995€              

2.3 4105 Afschrijving bedrijfsgebouwen 199.000€          219.000€          247.434€            

2.3 4120 Afschrijving machines, apparaten en installaties 169.000€          202.000€          221.989€            

2.3 4130 Afschrijving vervoermiddelen 171.000€          146.000€          156.568€            

2.3 4135 Afschrijving overige mat. activa 21.000€            16.000€            20.297€              

2.3 4140 Afschrijving immateriele activa -€                  -€                  -€                   

2.3 *** Totaal afschrijvingskosten 577.000€          600.000€          663.283€            

Rente lasten/rente baten
2.1 4150 Rente vaste geldleningen 12.700€            20.000€            26.590€              

2.1 4160 Rente rekening-courant te betalen -€                  -€                  8.323€                

2.1 4165 Rente rekening-courant te ontvangen 2.700-€              40.000-€            89.672-€              

2.1 *** Totaal rente lasten / rente baten 10.000€            20.000-€            54.759-€              

Overige bedrijfskosten
41 Huur

3.4 4170 Huur gebouwen 60.000€            60.000€            54.930€              

3.4 4180 Huur overige bedrijfsmiddelen 18.000€            20.000€            14.932€              

3.4 ** Subtotaal huur 78.000€            80.000€            69.863€              

42 Onderhoudskosten

3.4.3 4200 Onderhoud terreinen 35.000€            30.000€            36.433€              

3.4.3 4205 Onderhoud gebouwen 45.000€            65.000€            42.485€              

3.4.3 4210 Onderhoud installaties 63.000€            53.000€            63.483€              

3.4.3 4220 Onderhoud machines 265.000€          265.000€          260.153€            

3.4.3 4220 Onderhoud software 85.000€            75.000€            84.594€              

3.4.3 4230 Onderhoud inventaris 24.000€            24.000€            27.321€              

3.4.3 4235 Onderhoud vervoermiddelen 60.000€            60.000€            65.874€              

6.0 4250 Bijdrage onderhoudsfonds 112.000€          112.000€          112.000€            

3.4.3 4260 Schoonmaakkosten 135.000€          135.000€          125.367€            

** Subtotaal onderhoudskosten 824.000€          819.000€          817.710€            

43 Energieverbruik

3.1 4300 Electriciteit 45.000€            55.000€            44.677€              

3.1 4310 Gas 65.000€            74.000€            44.593€              

3.4 4320 Water 6.000€              10.000€            5.282€                

3.1 4350 Benzine / oliën 110.000€          110.000€          105.346€            

3.1 ** Subtotaal energieverbruik 226.000€          249.000€          199.898€            
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Specificatie van de programma begroting
gewijzigde

Begroting begroting Rekening

2014 2013-1 2012

44 Belasting en verzekering

3.4.3 4400 Onroerende zaak belasting 35.000€            34.000€            33.164€              

3.4.3 4420 Waterschaps- en polderlasten 2.000€              2.000€               1.590€                

3.4.3 4430 Milieubelasting, rioolbelasting 17.000€            19.000€            13.552€              

3.4.3 4435 Motorrijtuigenbelasting 24.000€            24.000€            24.011€              

3.4.3 4450 Brand- en bedrijfsschadeverzekering 18.000€            17.000€            16.730€              

3.4.3 4460 W.A. verzekering 4.000€              4.000€               4.221€                

3.4.3 4470 Motorrijtuigenverzekering 33.000€            30.000€            28.556€              

3.4.3 4471 Fraude-, transport- en reconstructieverz. 13.000€            13.000€            12.855€              

3.4.3 ** Subtotaal belasting en verzekering 146.000€          143.000€          134.679€            

45/48 Algemene kosten

450 Indirecte productiekosten

3.4.3 4500 Hulpstoffen 7.000€              7.000€               11.102€              

3.4.3 4502 Gereedschappen 8.000€              8.000€               7.187€                

3.4.3 4503 Stempels en matrijzen -€                  -€                  -€                   

3.4.3 * Subtotaal indirecte productiekosten 15.000€            15.000€            18.290€              

451 Magazijn- en expeditiekosten

3.4.3 4510 Vracht op inkopen 1.000€              1.000€               488€                   

3.4.3 4515 Vracht op verkopen -€                  -€                  35€                     

3.4.3 * Subtotaal magazijn- en expeditiekosten 1.000€              1.000€               523€                   

452-454 Verkoopkosten

3.4.3 4525 Reclamekosten 80.000€            80.000€            60.971€              

3.4.3 4543 Incasso kosten / oninbare vorderingen 7.000€              7.000€               350-€                   

3.4.3 4545/47 Overige verkoopkosten 7.000€              7.000€               7.500€                

3.4.3 * Subtotaal verkoopkosten 94.000€            94.000€            68.121€              

46/47 Overige algemene kosten

3.4.3 4600 Telefoonkosten 53.000€            53.000€            62.880€              

3.4.3 4605 Bank- en girokosten 3.000€              3.000€               2.609€                

3.4.3 4610 Portokosten 12.000€            12.000€            16.306€              

3.4.3 4615 Kosten geluids- en omroepinstallatie 1.000€              1.000€               261€                   

3.4.3 4630 Kantoorbenodigdheden 36.000€            36.000€            36.537€              

3.4.3 4642 Kosten personeelskrant 8.000€              8.000€               7.896€                

3.4.3 4650 Abonnementen en contributies 21.000€            21.000€            22.283€              

3.4.3 4660 Advertentiekosten 1.000€              1.000€               7.305€                

3.4.3 4680 Accountantskosten 44.000€            39.000€            39.375€              

3.4.3 4690 Vergoeding van reiskosten 16.000€            16.000€            16.175€              

3.4.3 4700 Vergader- en representatiekosten 60.000€            91.000€            56.398€              

3.4.3 4720 Kosten Federatie 14.000€            14.000€            13.086€              

3.4.3 4725 Kosten bedrijfshulpverlening 5.000€              5.000€               9.791€                

3.4.3 4740 Kosten bedrijfsrestaurant 42.000€            42.000€            37.389€              

3.4.3 4750 Ondernemingsraad 15.000€            15.000€            13.063€              

3.4.3 4830 Diverse algemene kosten onvoorzien -€                  -€                  5.462€                

3.4.3 * Subtotaal overige algemene kosten 331.000€          357.000€          346.816€            

** Totaal algemene kosten 441.000€          467.000€          433.749€            

*** Totaal overige bedrijfskosten 1.715.000€       1.758.000€       1.655.898€        

Diverse lasten

Diverse lasten

Diverse lasten o.a. bestaande uit:

3.4.3 9520 Advieskosten -€                  -€                  5.736€                

3.4.3 9650 Diverse lasten t.b.v toevoeging aan best. reserve -€                  -€                  137.598€            

3.4.3 9650 Voorraadkosten -€                  -€                  -€                   

3.4.3 9509 Overige diver lasten 104.000€          104.000€          -€                   

** Subtotaal diverse lasten 104.000€          104.000€          143.334€            
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Specificatie van de programma begroting
gewijzigde

Begroting begroting Rekening

2014 2013-1 2012

Onvoorziene uitgaven
3.4.3 *** Onvoorziene uitgaven 50.000€            50.000€            -€                   

Totaal bedrijfs- en financieringslasten 5.643.000€       5.722.000€       5.696.871€        

Rijksbijdrage
4.1.1 96 *** Rijksbijdrage 11.189.000€     11.879.000€     12.332.678€      

Onttrekking aan bestemmingsreserve 137.000-€          138.000-€          291.457-€            

Toevoeging aan bestemmingsreserve -€                  -€                  101.250€            

2.3 *** Onttrekking aan bestemmingsreserve 137.000-€          138.000-€          190.207-€            

6.0 ***

Onttrekking / toevoeging aan 

egalisatiereserve 691.000-€          123.000-€          168.602€            

4.2.2 96 *** Gemeentelijke bijdrage -€                  -€                  -€                   
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Toelichting investeringsplan 
 
Bijgaand ontvangt u het investeringsplan voor de jaren 2013 en 2014 en de prognose voor 2015 t/m 
2018.  
 
Op pagina 2 wordt een samenvattend overzicht gegeven van alle bedrijfsonderdelen. De pagina’s 3 
t/m 8 geven voor elk bedrijfsonderdeel weer hoe de investeringen over de diverse afdelingen zijn 
gepland.  
 
In de begrotingswijziging voor 2014 wordt het niveau van investeringen gesteld op € 504.000. 
Daarnaast is een bedrag van € 100.000 als overlopend van 2012 naar 2013 in het investeringsplan 
opgenomen. Dit betreffen investeringen waarvoor verplichtingen zijn aangegaan of al geleverd zijn 
maar waarvan de factuur in 2012 nog niet was ontvangen.  
 
Binnen het totaalbedrag aan investeringen zijn de investeringen opnieuw bekeken en bijgesteld op 
basis van de huidige werksoorten en verwachte marktontwikkelingen. Binnen dit geheel zijn nieuwe 
prioriteiten gesteld. 
 
Het bedrag aan investeringen in 2013t/m 2018 wordt jaarlijks met 5% verhoogd om het 
investeringniveau in absolute zin te handhaven. 
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal staf 3.500€                      80.000€                  116.000€                89.000€                  140.000€                96.000€                  40.000€                  

Totaal Diagnose en ontwikkling -€                          86.000€                  46.000€                  61.000€                  46.000€                  86.000€                  6.000€                    

Totaal Werk 96.500€                    207.000€                298.000€                219.000€                228.000€                263.000€                221.000€                

Totaal Bemiddelen en begeleiden -€                          -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

Nog niet benoemde investeringen -€                          107.000€                44.000€                  160.000€                142.000€                138.000€                346.000€                

Totaal investeringen 100.000€      480.000€     504.000€     529.000€     556.000€     583.000€     613.000€     
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Staf
Huisvesting / facilitair

Vervangen koffie automaten  20.000€                        20.000€                       

Beursstand materiaal 3.500€                         5.000€                         5.000€                         

Informatieschermen 6.000€                         6.000€                         

Vervangen kantoormeubilair 5.000€                         5.000€                         5.000€                         

Totaal huisvesting / facilitair 3.500€                         5.000€                         26.000€                       10.000€                       -€                                 11.000€                       25.000€                       

Automatisering

Vervangen / uitbreiden computerapparatuur 10.000€                       20.000€                       15.000€                       15.000€                       15.000€                       15.000€                       

Uitbr. en vervangingen t.b.v. netwerk 4.000€                         40.000€                       

Aanschaf nieuwe servers 30.000€                       60.000€                       30.000€                       

Vervangen blade kabinet

Res systeeem 15.000€                       

NAS vervangen 20.000€                       

Vervangen kantoorautomatisering (software) 40.000€                       

ERP systeem vervangen 70.000€                       

Infogroen vervangen 20.000€                       

Aanwezigheidsregistratiesysteem verv. 20.000€                       

Backup systeem 20.000€                       

Vervanging firewall, beveiliging netwerk 25.000€                       

Systeem voor documentbeheer

Totaal automatisering -€                                 75.000€                       90.000€                       79.000€                       140.000€                    85.000€                       15.000€                       

Totaal staf 3.500€            80.000€          116.000€        89.000€          140.000€        96.000€          40.000€          
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BO Diagnose en ontwikkling
Magazijn

Geen investeringen

Totaal magazijn -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 

Expeditie en transport

Vrachtauto / oplegger 40.000€                       

Totaal expeditie en transport -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 40.000€                       -€                                 

Vervoer

Personenbus (9 personen / combibus) 80.000€                       40.000€                       40.000€                       40.000€                       40.000€                       

Totaal magazijn, expeditie, transport en vervoer -€                                 80.000€                       40.000€                       40.000€                       40.000€                       40.000€                       -€                                 

Bedrijfsrestaurant

Verbouwing keuken t.b.v. catering

Inventaris keuken 4.000€                         4.000€                         4.000€                         4.000€                         4.000€                         4.000€                         

Vriezer bedrijfsrestaurant

Kassa systeem 15.000€                       

Totaal bedrijfsrestaurant -€                                 4.000€                         4.000€                         19.000€                       4.000€                         4.000€                         4.000€                         

Afdeling d&o

Inventaris ontwikkel afdeling 2.000€                         2.000€                         2.000€                         2.000€                         2.000€                         2.000€                         

Totaal afdeling d&o -€                                 2.000€                         2.000€                         2.000€                         2.000€                         2.000€                         2.000€                         

Totaal Diagnose en ontwikkling -€                    86.000€          46.000€          61.000€          46.000€          86.000€          6.000€            
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BO Werk
Verpakken

Vervangen stoelen 5.000€                         5.000€                         

Vervangen inventaris 10.000€                       10.000€                       10.000€                       

Pompwagen 2 st 4.000€                         

Flowpacker 40.000€                       

Totaal verpakken -€                                 14.000€                       5.000€                         10.000€                       40.000€                       5.000€                         10.000€                       

Scan afdeling

Scanners 9.000€                         9.000€                         

Inventaris 5.000€                         5.000€                         

Totaal scan afdeling -€                                 5.000€                         -€                                 9.000€                         -€                                 5.000€                         9.000€                         

Groenvoorziening Amstelveen

Pick-up bus vervangen 20.000€                       21.000€                       21.000€                       21.000€                       22.000€                       22.000€                       

Aanhangwagen vervangen 7.000€                         6.000€                         6.000€                         

Flitsbord 5.000€                         

Combo 15.000€                       

Totaal groenvoorziening amstelveen -€                                 20.000€                       21.000€                       43.000€                       32.000€                       22.000€                       28.000€                       

Groenvoorziening Hoofddorp

Aanhanger 6.000€                         6.000€                         12.000€                       6.000€                         

Toro maaimachines klein 15.000€                       

Toro maaimachine groot 75.000€                       

Pick-up bus vervangen 40.000€                       42.000€                       42.000€                       42.000€                       22.000€                       22.000€                       

Bladzuiger 5.000€                         5.000€                         

Hagenknipper 42.000€                       

Shovel / kantensnijder 30.000€                       

Combo 45.000€                       

Totaal groenvoorziening hoofddorp -€                                 40.000€                       143.000€                    93.000€                       59.000€                       64.000€                       58.000€                       

Groenvoorziening Uithoorn

Aanhangwagen 6.000€                         6.000€                         6.000€                         6.000€                         

Pick up bus vervangen 26.000€                       29.000€                       42.000€                       21.000€                       22.000€                       22.000€                       

Bladblazer 2.000€                         2.000€                         2.000€                         

Bladzuiger 15.000€                       

Toro maaimachine 42.000€                       

Combo

Trekker 25.000€                       

Ferris

Totaal groenvoorziening uithoorn 26.000€                       52.000€                       50.000€                       2.000€                         52.000€                       64.000€                       28.000€                       
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Zwerfvuil Hoofddorp

Aanhanger vervangen 3.000€                         3.000€                         3.000€                         

Pick-up bus vervangen 18.500€                       40.000€                       42.000€                       21.000€                       21.000€                       22.000€                       22.000€                       

Veegmachine 5.000€                         

Combo

Totaal zwerfvuil hoofddorp 18.500€                       40.000€                       45.000€                       21.000€                       24.000€                       27.000€                       25.000€                       
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Groenvoorziening Kudelstaart

Aanhangwagen 6.000€                         6.000€                         6.000€                         

Versnipperaar 25.000€                       

Onderkomen vervangen 47.000€                       -€                                 

Maaimachine 30.000€                       

Pick-up 20.000€                       21.000€                       21.000€                       22.000€                       22.000€                       

Totaal groenvoorziening kudelstaart 47.000€                       26.000€                       27.000€                       -€                                 21.000€                       47.000€                       58.000€                       

Schoonmaak 1 (intern)

Inventaris schoonmaak 4.000€                         4.000€                         4.000€                         4.000€                         

Spraymachine 2.000€                         

Schrobzuigmachine 5.000€                         

Totaal schoonmaak 1 (intern) -€                                 4.000€                         4.000€                         6.000€                         -€                                 4.000€                         5.000€                         

Schoonmaak 2 (Raadhuis)

Tapijtreinigingsmachine 3.000€                         

Schrobzuigmachine 5.000€                         6.000€                         35.000€                       

Totaal schoonmaak 2 (raadhuis) 5.000€                         6.000€                         3.000€                         35.000€                       -€                                 -€                                 -€                                 

Schoonmaak 3 (diversen)

Bestelauto 25.000€                       

Totaal schoonmaak 3 (diversen) -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 25.000€                       -€                                 

Totaal Werk 96.500€          207.000€        298.000€        219.000€        228.000€        263.000€        221.000€        
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BO Bemiddelen en begeleiden
Manager en adm. Bo b&b

Geen investeringen

Totaal manager en adm. bo b&b -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 

Flex afdeling

Geen investeringen

Totaal flex afdeling -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 

Totaal Bemiddelen en begeleiden -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    
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Omschrijving Overlopend van Investering Investering Investering Investering Investering Investering

2012 naar 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Niet geplande investeringen
Nog niet benoemde investeringen -€                                 107.000€                    44.000€                       160.000€                    142.000€                    138.000€                    346.000€                    

Totaal niet geplande investeringen -€                    107.000€        44.000€          160.000€        142.000€        138.000€        346.000€        

Totaal generaal 100.000€        480.000€        504.000€        529.000€        556.000€        583.000€        613.000€        
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1 

Toelichting personeelsplan AM Groep 
 
Bijgaand ontvangt u de personeelsprognose bij de begrotingswijziging 2014. 
 
De eerste pagina geeft een samenvatting voor het gehele bedrijf. 
Op de daaropvolgende pagina’s wordt een specificatie per bedrijfsonderdeel en per afdeling 
weergegeven. Iedere pagina van het personeelsplan bestaat steeds uit een overzicht van de 
personele bezetting in personen en een overzicht van de bezetting in fte's. 
 
Wsw-plaatsen 
In de begrotingswijziging 2014 wordt uitgegaan van een bezetting van 434,0 fte gemiddeld (=444,0 
se). Dit is een afname 14 fte ten opzichte van de begrotingswijziging 2013-1. De afname wordt 
veroorzaakt door de invoering van de Participatiewet waarbij er geen instroom meer plaatsvind in de 
Wsw. Hierbij zijn wij er van uitgegaan dat de gemeenten geen nieuwe Wsw plaatsen zullen realiseren 
onder de participatiewet. In bijlage 3 doorstroommatrix matrix opgenomen, met de verdeling naar de 
verschillende treden op de werkladder. 
 
Niet-gesubsidieerd personeel 
Voor 2014 wordt voorzien dat het aantal fte’s niet-gesubsidieerde staf en leidinggevenden met 0,8 
afneemt. De afname is een gevolg van de dalende bezetting Wsw. De daling van het aantal NG 
medewerkers zal vertraagd plaatsvinden ten opzichte van de daling van het aantal Wsw 
medewerkers. 
 
Andere doelgroepen 
In het personeelsplan voor 2014 zijn ook andere doelgroepen begroot, vooral om zichtbaar te maken 
waar leerwerkplekken zijn. De kosten en opbrengsten van andere doelgroepen zijn in de begroting 
verwerkt bij omzet- en orderkosten. Afhankelijk van de omstandigheden in 2014 zullen deze plaatsen 
daadwerkelijk opgevuld worden. De kosten zullen budgettair neutraal worden verwerkt in de omzet- 
en orderkosten. 
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Prognose voor het begrotingsjaar 2013 en  2014
Totaal AM Groep

       Aantal personen

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

10000 Staf 16,0 21,0 13,0 20,0 5,0 11,0 20,0 5,0

24000 BO Diagnose en ontwikkelen 55,0 4,0 3,0 35,0 4,0 12,0 22,0 4,0 12,0

33000 BO Werk 168,5 11,0 8,0 29,0 182,0 11,0 11,0 35,0 62,0 183,0 11,0 11,0 35,0 62,0

62000 BO Bemiddelen en begeleiden 248,0 10,0 209,0 8,3 201,0 8,0

73000 Begeleid werken 60,5 88,0 2,0 91,0 2,0

Totaal 548,0 46,0 8,0 32,0 527,0 45,3 11,0 35,0 79,0 508,0 45,0 11,0 35,0 79,0

Beschut 121,0 22,1% 104,0 19,7% 92,0 18,1%

WOL 122,5 22,4% 126,0 23,9% 124,0 24,4%

Gedetacheerd: 244,0 44,5% 209,0 39,7% 201,0 39,6%

BW 60,5 11,0% 88,0 16,7% 91,0 17,9%

Totaal bezetting in fte 548,0 100,0% 527,0 100,0% 508,0 100,0%

Totaal AM Groep

Aantal personen omgerekend naar fte's

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

10000 Staf 11,8 17,8 9,0 16,7 nvt 8,3 16,2 nvt

24000 BO Diagnose en ontwikkelen 43,4 3,8 2,4 28,0 3,8 nvt 16,7 3,8 nvt

33000 BO Werk 150,6 11,0 8,0 27,9 159,0 11,0 10,0 27,0 nvt 162,5 11,0 10,0 27,0 nvt

62000 BO Bemiddelen en begeleiden 209,8 9,3 178,0 8,0 nvt 170,5 7,7 nvt

73000 Begeleid werken 50,8 74,0 2,0 nvt 76,0 2,0 nvt

Totaal FTE's 466,3 41,9 8,0 30,3 448,0 41,5 10,0 27,0 434,0 40,7 10,0 27,0

Toeslag FTE naar SE 10,7 10,0 10,0

Totaal SE's 477,0 41,9 8,0 30,3 458,0 41,5 10,0 27,0 444,0 40,7 10,0 27,0

Taakstelling SE 459,0 458,0 444,0

Beschut 104,4 22,4% 80,0 17,9% 73,5 16,9%

WOL 114,3 24,5% 116,0 25,9% 114,0 26,3%

Gedetacheerd: 197,1 42,2% 178,0 39,7% 170,5 39,3%

BW 50,8 10,9% 74,0 16,5% 76,0 17,5%

Totaal bezetting in fte 466,6 100,0% 448,0 100,0% 434,0 100,0%

 Werkelijke bezetting per 31 december

 Werkelijke bezetting per 31 december

WSW NG produktie

Leerwerk 

plekken

Andere doel- 

groepen 

(50,51,52)

NG 

produktie

Andere doel- 

groepen 
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(50,51,52)

Leerwerk 

plekken
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NG leiding 

en staf

NG 
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NG 
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NG leiding 
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NG leiding 
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Prognose voor het begrotingsjaar 2013 en  2014

Stafafdelingen
PROGNOSE BEZETTING STAFAFDELINGEN

       AANTAL PERSONEN

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

10150 Huisvesting / facilitair 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

11110 Directie 1,0 1,0 1,0

11150 Secretariaat, receptie archief 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

12110 Automatisering 1,0 1,0

12120 Administratie 5,0 5,0 4,0 5,0 2,0 4,0 5,0 2,0

12125 Bedrijfsbureau 5,0 3,0 4,0 3,0 1,0 4,0 3,0 1,0

15110 HR afdeling 1,0 10,0 1,0 9,0 9,0

10000 Totaal staf 16,0 21,0 13,0 20,0 5,0 11,0 20,0 5,0

PROGNOSE BEZETTING STAF AFDELINGEN

     AANTAL PERSONEN OMGEREKEND NAAR F.T.E 's

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

10150 Huisvesting / facilitair 1,3 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9

11110 Directie 1,0 1,0 1,0

11150 Secretariaat, receptie archief 1,4 1,0 1,4 1,0 1,4 1,0

12110 Automatisering 0,4 0,4

12120 Administratie 3,8 4,2 2,8 4,2 2,8 4,2

12125 Bedrijfsbureau 4,3 2,4 3,4 2,4 3,4 2,4

15110 HR afdeling 0,6 8,3 0,3 7,2 6,7

10000 Totaal staf 11,8 17,8 9,0 16,7 8,3 16,2

 Werkelijke bezetting per 31 december
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Prognose voor het begrotingsjaar 2013 en  2014

BO Diagnose en ontwikkelen
PROGNOSE BEZETTING LEERWERKBEDRIJF SECTOR DIENSTVERLENING

       AANTAL PERSONEN

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

24028 Bedrijfsonderdeelmanager 2,0 1,0 1,0

24157 Magazijn 6,0 1,0 3,0 1,0 1,0 4,0 1,0 1,0

24158 Expeditie en transport (wol) 3,0 2,0 1,0 3,0 1,0

24159 Vervoer (wol) 11,0 1,0 5,0 3,0 5,0 3,0

24194 Bedrijfsrestaurant 10,0 8,0 3,0 8,0 3,0

24410 Afdeling d&o 25,0 1,0 2,0 17,0 2,0 4,0 2,0 2,0 4,0

24000

Totaal bo diagnose en 

ontwikkelen 55,0 4,0 3,0 35,0 4,0 12,0 22,0 4,0 12,0

PROGNOSE BEZETTING LEERWERKBEDRIJF SECTOR DIENSTVERLENING

     AANTAL PERSONEN OMGEREKEND NAAR F.T.E 's

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

24028 Bedrijfsonderdeelmanager 1,8 1,0 1,0

24157 Magazijn 5,6 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0

24158 Expeditie en transport (wol) 2,7 2,0 2,0

24159 Vervoer (wol) 10,2 1,0 4,0 4,0

24194 Bedrijfsrestaurant 8,5 6,5 6,5

24410 Afdeling d&o 16,4 1,0 1,4 12,5 1,8 1,2 1,8

24000

Totaal bo diagnose en 

ontwikkelen 43,4 3,8 2,4 28,0 3,8 16,7 3,8

WSW
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en staf
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groepen 
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 Werkelijke bezetting per 31 december
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Prognose voor het begrotingsjaar 2013 en  2014

BO Werk
    PROGNOSE BEZETTING SECTOR WERKEN OP LOCATIE (WOL)

       AANTAL PERSONEN

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

33028 Bedrijfsonderdeel manager 1,0 1,0 1,0

33140 Verpakken 49,0 1,0 58,0 1,0 10,0 62,0 1,0 10,0

33150 Scanafdeling 7,0 5,0 5,0

33310 Groenvoorziening Amstelveen 9,0 2,0 2,0 8,0 2,0 3,0 3,0 8,0 2,0 3,0 3,0

33320 Groenvoorziening Hoofddorp 18,0 2,0 6,0 9,0 23,0 2,0 7,0 16,0 14,0 22,0 2,0 7,0 16,0 14,0

33330 Groenvoorziening Uithoorn 18,0 1,0 1,0 3,0 18,0 1,0 1,0 5,0 4,0 18,0 1,0 1,0 5,0 4,0

33340 Zwerfvuil Hoofddorp 28,0 1,0 9,0 31,0 1,0 6,0 15,0 29,0 1,0 6,0 15,0

33350 Groenvoorziening Kudelstaart 17,0 1,0 2,0 16,0 1,0 3,0 4,0 16,0 1,0 3,0 4,0

33770 Schoonmaak 1 (intern) 4,0 2,0 4,0 1,0 4,0 4,0 1,0 4,0

33780 Schoonmaak 2 (raadhuis) 14,0 2,0 1,0 2,0 13,0 2,0 1,0 1,0 5,0 13,0 2,0 1,0 1,0 5,0

33790 Schoonmaak 3 (diversen) 4,5 6,0 1,0 3,0 6,0 1,0 3,0

33000 Totaal bo werk 168,5 11,0 8,0 29,0 182,0 11,0 10,0 35,0 62,0 183,0 11,0 10,0 35,0 62,0

    PROGNOSE BEZETTING SECTOR WERKEN OP LOCATIE (WOL)

AANTAL PERSONEN OMGEREKEND NAAR F.T.E 's

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

33028 Bedrijfsonderdeel manager 1,0 1,0 1,0

33140 Verpakken 40,0 1,0 45,0 1,0 50,5 1,0

33150 Scanafdeling 6,1 4,0 4,0

33310 Groenvoorziening Amstelveen 8,8 2,0 1,9 8,0 2,0 3,0 8,0 2,0 3,0

33320 Groenvoorziening Hoofddorp 17,2 2,0 6,0 8,8 21,0 2,0 7,0 8,0 21,0 2,0 7,0 8,0

33330 Groenvoorziening Uithoorn 16,9 1,0 1,0 3,0 17,0 1,0 1,0 5,0 17,0 1,0 1,0 5,0

33340 Zwerfvuil Hoofddorp 25,5 1,0 8,9 28,0 1,0 6,0 26,0 1,0 6,0

33350 Groenvoorziening Kudelstaart 16,8 1,0 1,9 16,0 1,0 3,0 16,0 1,0 3,0

33770 Schoonmaak 1 (intern) 3,1 1,9 3,0 1,0 3,0 1,0

33780 Schoonmaak 2 (raadhuis) 12,7 2,0 1,0 1,6 12,0 2,0 1,0 1,0 12,0 2,0 1,0 1,0

33790 Schoonmaak 3 (diversen) 3,5 5,0 1,0 5,0 1,0

33000 Totaal bo werk 150,6 11,0 8,0 27,9 159,0 11,0 10,0 27,0 162,5 11,0 10,0 27,0
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Prognose voor het begrotingsjaar 2013 en  2014

BO Bemiddelen en begeleiden
PROGNOSE BEZETTING SECTOR DETACHERINGEN

       AANTAL PERSONEN

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

62028 Bedrijfsonderdeelmanager en adm. b&b 4,0 2,0 4,0 1,3 4,0 1,0

62210 Consulent b&b Keijzer 32,0 1,0 25,0 1,0 23,0 1,0

62220 Consulent b&b Sepers 12,0 1,0 7,0 1,0 7,0 1,0

62230 Consulent b&b Moekotte 23,0 1,0 21,0 1,0 19,0 1,0

62240 Consulent b&b Overbeek 42,5 1,0 33,0 1,0 30,0 1,0

62250 Consulent b&b Wassenaar 22,0 1,0 22,0 1,0 21,0 1,0

62260 Consulent b&b Westercapel 60,0 1,0 50,0 1,0 50,0 1,0

62270 Consulent b&b Wout 6,0 1,0 13,0 13,0

62280 Consulent b&b Helbig 17,0 16,0 16,0

62290 Consulent b&b Hoek 17,5 1,0 18,0 1,0 18,0 1,0

62300 Flex afdeling 12,0

62000

Totaal bo bemiddelen en 

begeleiden 248,0 10,0 209,0 8,3 201,0 8,0

 

PROGNOSE BEZETTING SECTOR DETACHERINGEN

AANTAL PERSONEN OMGEREKEND NAAR F.T.E 's

gemiddelde bezetting

62028 Bedrijfsonderdeelmanager en adm. b&b 2,6 1,7 2,5 1,3 2,5 1,0

62210 Consulent b&b Keijzer 29,0 0,8 22,5 0,8 21,0 0,8

62220 Consulent b&b Sepers 8,3 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0

62230 Consulent b&b Moekotte 18,5 1,0 17,0 1,0 15,0 1,0

62240 Consulent b&b Overbeek 36,8 1,0 29,0 1,0 26,0 1,0

62250 Consulent b&b Wassenaar 21,2 1,0 21,0 1,0 20,0 1,0

62260 Consulent b&b Westercapel 49,4 1,0 41,0 1,0 41,0 1,0

62270 Consulent b&b Wout 4,8 1,0 10,0 10,0

62280 Consulent b&b Helbig 15,6 15,0 15,0

62290 Consulent b&b Hoek 14,6 0,9 15,0 0,9 15,0 0,9

62300 Flex afdeling 8,9

62000

Totaal bo bemiddelen en 

begeleiden 209,8 9,3 178,0 8,0 170,5 7,7
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Prognose voor het begrotingsjaar 2013 en  2014

Begeleid werken
PROGNOSE BEZETTING BEGELEID WERKEN

       AANTAL PERSONEN

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

73681 Begeleid werken (WSW) 60,5 88,0 2,0 91,0 2,0

73000 Totaal Begeleid werken 60,5 88,0 2,0 91,0 2,0

PROGNOSE BEZETTING BEGELEID WERKEN

     AANTAL PERSONEN OMGEREKEND NAAR F.T.E 's

          Begroting 2013           Voorlopige begroting 2014

gemiddelde bezetting

73681 Begeleid werken (WSW) 50,8 74,0 2,0 5,0 76,0 2,0 5,0

73000 Totaal Begeleid werken 50,8 74,0 2,0 5,0 76,0 2,0 5,0
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Doorstroommatrix AM Groep

Begroting 2014

Trede

Begin-  

stand In- stroom Staf

Ontwik 

keling

Beschut 

binnen Wol

Deta- 

chering 

groep

Deta- 

chering 

indivi- 

dueel

Begeleid 

werken

Uit-  

stroom

Eind-  

stand

Eind- 

stand in 

percen- 

tage

Staf 19,0 -0,7 -1,1 17,2 4,1%

Ontwikkeling 12,0 -11,0 -0,7 0,3 0,1%

Beschut binnen 49,0 3,9 -2,9 50,0 11,9%

Wol 116,0 3,0 -7,0 112,0 26,6%

Detachering groep 74,0 -1,1 -4,4 68,5 16,3%

Detachering individueel 104,0 -0,8 -6,2 97,0 23,0%

Begeleid werken 74,0 6,4 -4,4 76,0 18,1%

Eindstand 448,0 0,0 -0,7 -11,0 3,9 3,0 -1,1 -0,8 6,4 -26,7 421,0 100,0%

Van fte naar se 10,0 10,0

Bezetting andere SW 82,0 82,0

Totaal begroot 540,0 513,0

Taakstelling 523,0

over / onderbezetting -10,0



1 
 

Toelichting bij de doorstroommatrix begroting wijziging 2014 

 

 

Bijgaand ontvangt u de doorstroommatrix zoals die is ontwikkeld in overleg met de 

beleidsmedewerkers.  De doorstroommatrix heeft tot doel inzichtelijk te maken hoeveel WSW 

medewerkers per trede van de werkladder bij AM Groep werken, en hoe de stromen tussen de 

verschillende treden per werkladder in de loop van een jaar lopen. 

Per trede van de werkladder (ontwikkeling, beschut binnen, wol, enz.) wordt de beginstand en de 

(begrote) eindstand weergegeven in aantal fte en de eindstand ook in een in een percentage van het 

totaal. Bij de eindstand is het uitgangspunt de taakstelling voor AM Groep en de verwachte uitstroom 

(uitstroom op basis van gemiddelde over de afgelopen jaren).  

Aan de hand van de taak en de verwachte uitstroom wordt de benodigde instroom berekend. De 

instroom vindt altijd plaats bij de trede “ontwikkeling”. Als de matrix van links naar rechts wordt 

gelezen dan vind u per trede van de werkladder het benodigde saldo van uit doorstroom en 

terugstroom (gele vlakje) om de eindstand te realiseren. Van boven naar beneden ziet u waar de wsw 

medewerkers naar toe stromen (doorstroom (groen) naar beneden en terugstroom (rood) naar boven. 

Omdat de taakstelling van AM Groep in de loop van het jaar kan veranderen doordat er mensen bij 

andere SW bedrijven uit dienst gaan is in de matrix ook de bezetting bij andere SW vermeld zodat ook 

de totale taakstelling van de gemeenten zichtbaar blijft. 

Omdat de termijn tot het begin van 2014 te ver weg is kan deze matrix nog niet gedetailleerd worden 

ingevuld per trede van de werkladder. Bij de begrotingswijziging 2014-1, die begin 2014 zal worden 

opgesteld, zal deze doorstroommatrix verder worden ingevuld 

In de kwartaal rapportage zal worden gerapporteerd over de gerealiseerde door stroom door middel 

van dit zelfde model (gecumuleerde cijfers over de kwartalen in het jaar). 


